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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

podle § 7 odstavec 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. SMLUVNÍ STRANY

Jihočeský kraj
Se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČ: 708 90 650 DIČ: CZ 708 90 650 
prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ 37010 
zapsaná v obch. rejstříku, vedeném KS v Č. Budějovicích, odd. Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002 
jednající: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace 
IČ: 709 71 641 DIČ: CZ 709 71 641 
bankovní spojení: ..... .............................. ................................

a

Obec Temelín
zastoupené starostou Josefem Vácou
Sídlo: Temelín 104,373 01 Temelín
IČ: 002 45 534
DIČ: CZ 002 45 534
Bankovní spojení:
telefon: +420 385 734 311
e-mail: info@obectemelin.cz

(dále jen strany smlouvy)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem dle této smlouvy je vzájemná právní úprava práv a povinností mezi stranami 
smlouvy navzájem a vůči třetím osobám v souvislosti se společným výkonem zadavatelských 
činností podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na veřejné 
zakázce:

„Rekonstrukce křižovatky 11/138 a 11/141 Temelín"

2. Veřejná zakázka bude zadána ve smyslu zákona 134/2016 Sb. a směrnic Jihočeského kraje 
pro zadávání veřejných zakázek v platném znění jako veřejná zakázka malého rozsahu na 
vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP/ZDS/PDPS.

3. Zadavatelem, který je oprávněn při přípravě zakázky vystupovat navenek vůči třetím 
osobám je Správa a údržba silnic Jihočeské kraje, která je povinna zabezpečit zejména:

„Rekonstrukce křižovatky 11/138 a H/141 Temelín"
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a) zpracování „Poptávky k podání nabídek"
b) rozeslání poptávky vybraným firmám
c) případné zpracování odpovědí na dotazy uchazečů k vyjasnění „Poptávky" a jejich 

rozeslání zájemcům
d) zabezpečení celého průběhu přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných 

dokumentů
e) ustanovení komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve spolupráci s Obcí Temelín 

jmenuje jednoho člena komise a jednoho náhradníka
f) zabezpečení otevírání obálek s nabídkami hodnotící komisí, včetně sestavení 

protokolu o otevírání a hodnocení nabídek a jeho podepsání členy komise a ředitelem 
organizace

g) rozeslání oznámení o přidělení veřejné zakázky všem uchazečům
h) uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na vypracování PD ve všech stupních 

nezbytných dle stavebního zákona pro všechny stavební objekty a projekční práce 
s nimi související.

4. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá není uvedena, pak
vždy platí, že Správa a údržba silnic Jihočeského kraje je povinna vypracovat doklady nebo
provést úkony stanovené pro zadavatele.

5. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje a Obec Temelín jsou povinni společně
a) rozhodnout o přidělení veřejné zakázky
b) rozhodnout o případném zrušení zadání veřejné zakázky

2. JEDNÁNÍ ZA ZADAVATELE

1. Navenek vůči třetím osobám vystupuje, jedná a podepisuje Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje jako zadavatel podle této smlouvy tak, že k napsanému nebo 
vytištěnému názvu zadavatele připojí svůj podpis ředitel organizace nebo osoba oprávněná 
za zadavatele jednat. Toto platí i v případném zrušení zadání veřejné zakázky.

2. V právním vztahu vyplývajícím ze smlouvy podepsané Správou a údržbou silnic Jihočeského 
kraje s vítězným uchazečem na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky vystupuje, 
jedná a podepisuje osoba oprávněná za Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje.

3. Zástupci obou smluvních stran čestně prohlašují, že v době podpisu této smlouvy nejsou 
podjati ve smyslu § 44 zákona. Pokud by v průběhu zadání nastaly nové skutečnosti ve 
vztahu k podjatosti, je každá ze smluvních stran povinna bezodkladně oznámit druhé 
straně. Pokud tak neučiní, má se za to, že žádné změny nenastaly.

4. Zástupci obou smluvních stran čestně prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem zadavatelských činností pro 
tuto veřejnou zakázku.

5. Každá ze smluvních stran je povinna zajistit nepodjatost a závazek mlčenlivosti u všech 
osob, které pověří činnostmi souvisejícími se zadáním této veřejné zakázky.
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6. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností není některá uvedena, pak 
vždy platí, že SÚS Jihočeského kraje je povinna vypracovat doklady nebo provést úkony 
stanovené pro zadavatele zákonem.

3. ROZDĚLENÍ STAVBY PODLE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

1. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a předchozím ujednáním stran bude 
investorem pouze těch stavebních objektů, které slouží výlučně jako součást a příslušenství 
komunikace:

a) SO -  Úpravy v křižovatce 11/138 a 11/141
b) Případné další objekty vyvolané stavbou, nezbytné k vlastní realizaci, vztahující se 

výlučně k výše uvedeným odstavcům (např. DIO, překládky apod.)

2. Obec Temelín bude v souladu s předchozím ujednáním stran investorem pouze těch 
stavebních objektů, které budou v jeho majetkovém vlastnictví nebo byly vyvolány z jeho 
podnětu:

a) SO -  Úpravy v křižovatce napojení Místních komunikací
b) SO -  Chodníky, ostatní plochy a zeleň
c) SO -  Případné další objekty vyvolané stavbou, nezbytné k vlastní realizaci, vztahující 

se výlučně k výše uvedeným odstavcům

3. Záborový elaborát, organizace výstavby a případná další nezbytná ochrana či překládka 
stávajících inženýrských sítí budou řešeny samostatně, přičemž rozdělení stavebních 
nákladů bude provedeno mezi investory v poměru tak, jak budou tyto úpravy souviset 
s vybudováním jednotlivých SO. Územní rozhodnutí, ohlášení nebo stavební povolení na 
jednotlivé SO vyřizuje každý investor zvlášť, včetně zajišťování smluv s vlastníky dotčenými 
SO, překládek sítí, odnětí ze ZPF a PUPFLu, kácení dřevin a podobně.

4. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne oboustranného podpisu této smlouvy až do 
doby nabytí právní moci jednotlivých stavebních povolení na všechny SO stavby „Rekonstrukce 
křižovatky 11/138 a 11/141 Tem elín". Před skončením doby platnosti může smlouva být písemně 
skončena rovněž oboustrannou dohodou jejích účastníků, a to zejména z důvodu zrušení zadání 
veřejné zakázky. V případě prodlení v úkonech zadavatele proti lhůtám stanovených zákonem 
nese veškeré důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodlení způsobila.

5. NÁKLADY A PLACENÍ

1. Obě strany se dohodly, že náklady spojené se zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu 
ponese Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

2. Náklady spojené s realizací této veřejné zakázky na zadání projektové dokumentace bude 
hradit Obec Temelín a Správa a údržba silnic Jihočeského kraje poměrově dle podílů na

„Rekonstrukce křižovatky 11/3.38 a 11/141 Temelín"
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jednotlivých stavebních objektech v rozsahu článku 4 odst. 1-3 této smlouvy. Podílovou 
částku takto vzniklou přefakturuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na základě 
odevzdané a schválené PD ve stupni DUR+DSP/DZS/PDPS Obci Temelín

3. Náklady spojené s účastí členů hodnotící komise na jednání ponese každá ze smluvních 
stran v rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, které do hodnotící komise za 
sebe jmenovala.

7. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obdrží-li kterákoliv ze smluvních stran jakýkoliv doklad nebo dokument vztahující se 
k zadání veřejné zakázky, je povinna jej bezodkladně poskytnout k nahlédnutí druhé 
smluvní straně.

2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje v plném rozsahu ručí za zákonný průběh veřejné 
soutěže a nese veškeré náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona.

3. V případě, že náklady nebo sankce vznikly z důvodů porušení zákona nebo této smlouvy 
ze strany Obce Temelín je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje oprávněna přeúčtovat 
příslušnou částku Obci Temelín k proplacení.

4. Zastupitelstvo {rada} obce Temelín schválilo uzavření této smlouvy usnesením Č.
^2yf3C |^ze dne čímž byly splněny podmínky platnosti tohoto právního
úkonu ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. Jakákoliv změna smlouvy musí být 
výslovně nazvána Dodatek ke smlouvě, který bude vzestupně číslován.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje a druhý Obec Temelín.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem 
umožňující dálkový přístup. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru 
smluv provede SÚS Jčk. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu jejími účastníky 
a účinnost nastává dnem uveřejnění v registru smluv.

8. Obec Temelín dále bere na vědomí tu skutečnost, že SÚS JčK ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění 
zpracovává a shromažďuje osobní údaje obce za účelem vyhotovení této smlouvy. Obec 
Temelín výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby SÚS JčK ve smyslu § 11 zákona č. 
101/2000 Sb., shromáždila a zpracovala o obci údaje, týkající se jména, obchodní firmy, 
identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv 
a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
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