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Smlouva  o dílo č. SN-TSMT/ 5/2018 
 

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění 
 
 
 

Smluvní strany 
=========== 

 
Zhotovitel:    JS Moravská Třebová s.r.o. 
         Adresa:     Linhartice č.p. 60, 571 01 Moravská Třebová  
         DIČ    :    CZ28811852 
                   IČ      :    28811852 
                   Zastoupen :       Jan Jeřábek 
                   Bankovní spojení:   
 
Objednatel:    Město Moravská Třebová   
                   Adresa :            Moravská Třebová, TGM 29, PSČ 571 01 
         Telefon:             461353111 
                   DIČ:             CZ 00277037 
         IČ:                     277037 
                   Zastoupen:         JUDr. Milošem Izákem – starostou města 
                   Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. Moravská Třebová 
                                                 43-8572770277/0100          
 
Zastoupen: 
jméno a příjmení / obchodní firma: Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
bydliště / sídlo:     Zahradnická 21, Moravská Třebová, 571 01 
Zapsaný v OR vedeném  krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 18167 
zastoupený:       Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka 
datum narození/ IČ:    25970399 
DIČ:       CZ25970399 
 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1/ Obnova východní strany fasády bytového domu na ulici Školní 618/1 a 619/3, 
Moravská Třebová. 
Předmět díla je blíže specifikován v předloženém nabídkovém rozpočtu ze dne 
09.08.2018, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že předmětem 
díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 
díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.  
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II. 
Čas plnění 

1/ Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období: 
 
  zahájení prací :         do 23.09.2018 
            dokončení prací:      do 30.11.2018 
 
 
 

III. 
Odměna za dílo a její fakturace 

 
 1/ Dohodnutá cena za provedené dílo byla stanovena na základě nabídkového  

rozpočtu:                       1.382.913,80 Kč bez DPH 
     základ pro DPH 15%     1.382.913,80 Kč 
                       DPH 15%       207.437,07 Kč 

     Celkem                          1.590.350,84 Kč   
 
 
U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.  
Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je 
cena konečná, maximální a nepřekročitelná.  
 
2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla: 
     Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací. 
           
             

IV. 
Odpovědnost a sankční vztahy 

 
1/ Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v  
    průběhu záruční doby, která činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem   
    předání díla objednateli. 
2/ Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku. 
3/ Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den 
     prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky. 
4/ Při nedodržení termínu zhotovení díla může objednatel účtovat za každý den prodlení  
     0,05 % z ceny nedokončených prací. 
5/ Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi  
    objednatele. 
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V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1/ Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost                                  
    originálu. 
2/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou  
    stran. 
3/ Případné změny a nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou  
    písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
4/ Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky. V elektronické podobě jsou věšené 
na webových stránkách města Moravská Třebová, www.moravskatrebova.cz. 
5/ Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní   
    záruky z Obchodních podmínek města Moravská Třebová. 
6/ Zhotovitel bere na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V případě poskytnutí 
informace bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů o změně některých zákonů. Dále zhotovitel bere na vědomí, že smlouva 
bude uveřejněna v registru smluv (§ 5 zák. č.340/2015 Sb., o registru smluv), přičemž 
uveřejnění zabezpečí objednatel. 
 
 
 
 
V Moravské Třebové dne  21.09.2018       V Moravské Třebové dne 21.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………         ……………………………………….. 
JUDr. Miloš Izák       Zhotovitel 
Starosta Města Moravská Třebová 
 
 
 
………………………………… 
Bc. Gabriela Horčíková 
Jednatel Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. 
 
 
Příloha: 

1. Položkový rozpočet ze dne 09.08.2018 – 808.482,20 Kč bez DPH 
2. Položkový rozpočet ze dne 09.08.2018 – 574.431,60 Kč bez DPH 
3. Obchodní podmínky 

 

http://www.moravskatrebova.cz/
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Příloha č. 3 
 
 
 

Obchodní podmínky 
 
 
 
 
 
 
Obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách města 
www.moravskatrebova.cz a v tištěné podobě k na Technických službách 
Moravská Třebová s.r.o. 
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