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(dále jen občanský zákoník)

l.

Účastníci smtouvy
obiednatel:
Obec Valeč, zastoupená starostou Josefem Kubařem
se sídlem: Náměstí 119, 364 55 Valeč
tel.: 606 102 064
e-mail ; starosta@valec.cz

bankovní spojení: ČNB
ě.ú.: 94-611834110710

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Josef Kubař
Osoby oprávněné kjednáníve věcech technických: lng. Tomáš Petr
zhotovitel:
Stavby Kraft
se sídlem; Nerudova 368,432 0'l Kadaň

lčo: 74985906

tel:725 540 992

e-mail:

kraft

.jakub@email.cz

bankovní spojení: Komerčníbanka
ě.ú.: 1 07-330287 0267 10100

Osoby oprávněné kjednáníve věcech smluvních a technických: Jakub Kraft

ll.

Předmět smlouvy - určenídíla:
2,1. Zhotovitel se zavazuje odborně zhotovit a předat objednateli toto dílo:

Oprava obvodového pláště a statické zajištění sýpky ve Valči
2.2. Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených touto
smlouvou.

2,3. Předmětem díla jsou opravy na sýpce st.p.č. 144, k.ú. Valeč v Čechách 776581. Předmět díla je blíže
specifikován těmito dokumenty, které jsou nedílnou součástítéto smlouvy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 1.3.2018 - položkový rozpočet
P l 1 SlKož ze d ne 1 3, 1 1 .201 5
3) Projekt statického zajištěnísýpky, lng. Miloslav Smutek, Ph.D., 09/2015
1)

2) Záv azné stanovisko M M KV č.j.262l OP

4) Detail oboustranně provětrávaného hřebene - obr.63

2,4, Zhotov|tel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícímjeho odborné kvalifikaci, před podpisem této smlouvy o dílo
řádně překontroloval veškeré projektové podklady. Místnípodmínky na staveništi shledal zhotovitel bez závad a
způsobilék zahájení zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní
překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahě4it práce na zhotovení díla. Zhotovitel nese
v rámcí sjednané ceny veškerénáklady související se zařízením staveniště, lešením, přesunem hmot na
staveništi, likvidaci odpadu lakoži všechny ostatní náklady, jejichž vynaloženílze v souvislosti se zhotovením díla
předpokládat.

a

prací, dodáve_k obsažených v projektové dokumentaci,
2.5. předmětem díla je dále provedení všech činností,
Dále ;sou freomctem díla i položky výše
jejím případném doplněni nluo rozpoetu a ;eno Jonojnltý"n změn,
odborné kvaliíikace měl či mohlvědět,
sve
nÁzákladé
vcoJt-neno
výslovně neuvedené, poŘuo o nich zhotovitet
díla třeba,
iá řóu"a"ni takových JoJavex je k řádnému a kva|itnímu zhotovení

lll.

Provedení díla - lhůty plnění:
v následujících lhůtách:
3.1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla

A) Zahě4ení prací: 1,4-2018
B) Dokončenía předání předmětu dila: 21,9,2018

lV,

VlastnicképráVokzhotovovanévěcianebezpečíškodynaní
svědčíobjednateli, Bez ohledu na výhradu
4.1. vlastnické právo ke zhotovenému dílo vcelém rozsahu
nese
škody na zhotovované věci zhotovitel, Toto nebezpečí
vlastnického práva objedn"tul" n"r" nebezpečí
jo
odPovídá za ŠkodY
Zhotovitel
objednateli.
díla
Jň"'práoání
zhotovitel počínajednem převzetí staveniště
nebo třetím osobám podle obecně platných
způsobené při realizaci oíiá nebo v souvislost-i ,-ni Joiáán"teli
předpisů.

4.2, zhotovitel se zavazuje učinit potřebná úěinná opatření

k

zamezení vzniku škod či k její případné náhradě,

V.

Cena díla
částku
předmětu smlouvy na základě zákona č, 526/90 Sb, a činí
s.1. účastnícimezi sebou sjednali pevnou cenu
v českých korunách:

==234 846

Kč bez DPH

=--284163 Kě s 2í% DPH
zhotovení díla, specifikovaného v čl, ll,
V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a.služby l,qÝ,k" na provedení díla,
případnénuiné náklady
smlouvy. V ceně jsou oáĚ .anrnuty i veškere oatái

5.2.PokuddojdekrozšířenírozsahupředmětudílanazákladépoŽadavkuobjednatelenebonazákladé
k této smlouvě s úpravou dohodnuté ceny,
předchozí dohody s nim, ouae to předmětem př"."eno dodatku
oceněny,
iaráŘolV vícepráóe budou předem písemně odsouhlaseny a
takto:
5,3. Změny díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány

a)
b)
'
c)'

d)

položkovémrozpočtu,
ilJnot'er uvedených v piílo.e této.smlouvy 'cenu, bude
jednotkovou
Pro ocenění PouŽita
""n-.-jrný"n
rozpočet. neobsahirl.i-Óri.i,rsňou
pokud položkový

s využitim

jednotková cena dle aktuá|ního ceníku RTS,

_

jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navžena jednotková
pokud ceník Řiš ,""n""huje příslušnou
b"n" ve výši, obvyklé v době provádění díla,
budou upraveny o rozdíl mezi aktuální cenou
změny vlirooxů eimateriálů nezahrnutých v,soustavě.RTs
v případě, že objednatel nalezne na
materiálů;
nově navrženřň; ;ů;;;ě specifikoi,ány"ň ulriónrt .či
či materiálu, bude ji zhotovitel akceptovat,
trhu nižšíreálnou nabídku na dodávku rieiJneňo výrobku

Vl.
Platební podmínky

6.1. Účastníci se dohodli, že cena díla bude uhrazena formou dílčíchfaktur zhotovitele. Podkladem pro vystavení

příslušnéfaktury a pro její úhradu bude výkaz realizovaných prací nebo dodaného materiálu podepsaný
oprávněným zástupcem objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušnéfaktury. Splatnost

jednotlivých faktur je 30 dní.

Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data
je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

splatnosti vrátit s lím, že zhotovite|

Vll.
Záruky a odpovědnostza vady a za škodu
7.1. Zhotovitelručiza úplné,kvalitní provedení předmětu dí|a, vrozsahu a parametrech stanovených existujícími
CSN a sjednanými standardy bez ohledu na jejich formální platnost (a to i doporučenými).
7,2, Zhotovitd je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek.

7.3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobenépři realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím
osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinnáopatření kzamezení
vzniku škod či k její případné náhradě.

7,4.Záručni doba činí:60 měsíců.Tato lhůta počínáběžet dnem podepsání Protokolu o předánía převzetídíla.

Vlll.
Zhotovení díla, předání a převzetí díla
8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební
deník musí být na stavbě k dispozici vždy, kdy dochází na stavbě k pracovní činnosti. Pouze zápisy signované
objednatelem jsou považovány za zápisy vedené z vůle obou smluvních stran.
8,2. Práce na objektu podléhajízákonu č. 20187 Sb., o státní památkové péči,prováděcí vyhlášky č. 6/88 S. a
dále zákonu č.242192 Sb., kteným se mění a doplňuje zákon č.20187 Sb,, proto je nutno řídit se v prŮběhu prací
pokyny stanoveného památkového dohledu,
8.3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky
a kontro|u průběhu stavby. K takové prohlídce vyzve objednatele vždy, kdy bude docházet k zakrytí částídíla, V
případě, že zhotovitel porušísvé povinnosti informovat objednatele o zakryvání částídíla, je objednatel oprávněn
požadovat odkrytí na náklady zhotovitele.

8,4. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele písemně k převzetí díla a to nejpozději 3 pracovní dny před
termínem předání. Zařádné zhotovené dílo se považuje vyzkoušené dílo, funkčníve všech svých částech, bez
vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto smlouvou. Dílo se považuje za
řádně dokončenéa objednatelem převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
8.5. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíšese o tom zápis, ve kterém smluvní strany uvedou svá
stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové dílo, které splňuje technické parametry,
z důvodůdrobných estetických vad. V takovém případě bude dohodnut přiměřený termín pro odstranění těchto
vad a při jejich neodstranění bude postupováno podle ustanovení o smluvních pokutách.
Důvodem pro nepřevzetí díla nejsou drobné vady a nedodělky, které:

a)
b)
c)

nebrání zahájení a dokončeníúředního předání díla,
nebrání přípravě objednatele k instalaci interiéru, technologie nebo jiných
nebrání objednateli užívánídíla,

1eho

zařizeni,

Ix.

Smluvní pokuty
9,'l. Za prodlení v termínu dokončenídíla dle čl, lll. odst. 3.1. písmeno B můžeobjednatel požadovat na

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 70oÁ z ceny díla (částka odpovídá výši dotace vázané termínem).

9.2. při prodlení s odstraněním vad v dohodnutém termínu zaplaíízhotovitel objednateli pokutu ve uýŠi2O0,-KČza
každou vadu a každý den prodlení počinaje dnem, na ktený bylo odstranění vady dohodnuto aŽ do doby Úplného
odstranění vady.

9,3.Za pozdní úhradu íaktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení ve výŠi0,2% z dluŽné
částky za každý zapoóatý den prodlení.

9,4.Zaporušení povinnosti řádnéhovedení stavebníhodeníkudlečl.Xlll odst.8.1 budezhotovitelemzaplacena
smluvní pokuta 400,-Kč zakaždý den prokazatelného porušenípovinností.

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 1S-ti dnů od písemnéhovyúčtováníodeslaného druhé smluvnÍ straně
doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, Že právo na její
náilradu nóní zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení
smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

x.
Odstoupení od smlouvy
10.1. odstoupení od smlouvy je možnéza podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od
smlouvy je platné a účinnéokamžikem doručeníprojevu vůle směřujícího k odstoupení od sm|ouvy. Za podstatné
porušenísmlouvy, pro které má objednatel právo od smlouvy odstoupit se vždy povaŽuje:
a) prodlení s prováděním díla, resp. jeho jednotlivých etap o dobu delšínež 30 dní,
bj přerušení prací na dobu delší1O dní, pokud jeho důvodem není vyššímoc, o čemžsmluvní strany pořídí ve

stavebním deníku příslušný zápis,
c) zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižujícíkvalitu nebo hodnotu díla

jakož i jinázávažná porušení smlouvy, vdůsledku ktených bude nebo můžebýt zhotovení díla co do termínŮ

i

kvality zásadně ohroženo.

10.2. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit:

a) v
b)

případě porušenípovinností objednatele stanovených v čl. Vl. smlouvy, trvajícídéle jak 30

kalendářních dnů.

v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňujířádné provádění díla

10,3. objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že mu příslušnéfinančníprostředky na krytí projektu
nebudou přiděleny.

xl.
závěreéná ustanovení
11.1, Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.2.Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních o čtyřech stranách v jazyce českém,ktený je Pro výklad
smlouvy autentickým.

11,3. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně vpísemnéformě písemnými číslovanýmidodatky,

obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnosttakových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak,
obou smluvních stran.
podpisem oprávněných
11.4. Účastníci

v tísni či za nápadně

Na důkaz tohoto

ve valči dne:

Josef Kubař
(objednatel)

že tuto smlouvu o dílo uzavřeli podle své pravé a svobodné vŮle prosté omylŮ, nikoliv
podmínek. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

k ní připojují své podpisy

Ve Valči

Oprava obvodového pláště a statické zajištěni sýpky ve Valči - položkový rozpočet

st,p"č.í44,rÚ valeč v Čechách

celkem Kč

počet MJ

položka

57 g21

Střechy

lokálni opravy §třešni i(rytiny - vlaknocementová šabiona ůacora - krytí "česká šablona" šedomodrá (práce z plůšiny
tJl ldl lél

zřizeni provétrávaného hřebene provedený v krytině vč

?1 s2

nr2

bednění

m

24,82

žlab TiZn, r,§ 280 mm, vč, d*piněni *hyb,*jicich háku
nilik TiZn - atyp DN300
TiZn, DN150, vč, chybělicich kot*v
ické zalištění
ick$; sepnutí oblektu ocelovýnli táhiy přične, pťulněr
12mm. ocel desky 12x2O0x2O0mm (Zapll§téné fimítnute),

n1

24,8

itár

é sepnuti obj*ktu ocelovými táhly podělné, pr*měr
16mm, ocel desky 12x200x2OOmrn (zapušiěné omítnute)
!iÁ.
ní štítovézdivč kotveni pomoci ocelzarážek,

Ve §tístněných podminkách krovu
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