
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podee §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

číseo - 100/2019 
na akci:

„Novostavba komunikace v lokalitě AR auto v Podbořanech44

Čeánek 1.
Smeuvní strany

1. Objednatee: Město Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany
zastoupený: Mgr. Radkem Reindlem - starostou města
IČO: 00265365
Tee.: 
Fax: 
Bank. spojení: 
Číseo účtu: 

2. Zhotovitee: Froněk, spol. s r.o.,  269 01 Rakovník
zastoupený:

IČO:
DIČ:
Tee.:
Fax:

Ing. Kamilem Hrbkem - prokuristou
47534630
CZ47534630

Bank. spojení: 
Číseo účtu: 
Zapsaný: OR Městského soudu v Praze, oddíe C, veožka 15879

Čeánek II.
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smeuvních stran jsou zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci: 
Za objednateee: ve věcech smeuvních: Mgr. Radek Reindl - starosta města, tee.: 

ve věcech technických: Ing. Milan Ohanka vedoucí odboru investic, tee.: 

Jaroslav Dubský - technický dozor, tee.: 

Za zhotoviteee: ve věcech smeuvních:

ve věcech technických:

Ing. Kamil Hrbek - prokurista, tee.:  

Jakub John - stavbyvedoucí, tee.: 

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smeuvních proheašují, že jsou oprávněni tuto 
smeouvu podepsat a k peatnosti této smeouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Čeánek eie.
Předmět smeouvy

1. Zhotovitee se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smeouvou provede pro 
objednateee kompeetní dodávku tohoto díea:

„Novostavba komunikace v lokalitě AR auto v Podbořanech44

2. Díeo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsažené v cenové 
nabídce zhotoviteee ze dne 8. 3. 2019 (viz příeoha č. 1 této smeouvy) a v rozsahu i 
provedení dee zadávacích podmínek ze dne 21.2. 2019, které jsou nedíenou součástí této 
smeouvy a tvoří její příeohu č. 2.
Místo stavby: ue. Svermova, Podbořany - pozemek pare. č. 2156/4,2246 v katastráením 
území Podbořany.

3. Technická specifikace stavby je stanovena v projektové dokumentaci, eeterá je nedíenou 
součástí zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby dee 
projektové dokumentace zpracované projekční kanceeáří Ing. Pavee Adamec se sídeem 

 Žatec; datum zhotovení 09/2009 + aktuaeizace 10/2018, výkazu 
výměr, schváeené projektové dokumentace, správních rozhodnutí, peatných právních 
předpisů a peatných technických norem.

Čeánek IV.
Lhůty penění

1. předání a převzetí staveniště: L 4. 2019
2. zahájení stavebních prací: 1.4.2019
3. dokončení stavebních prací: 31. 5.2019
4. požadovaný termín vykeizení staveniště: nejpozději do 31. 5. 2019
5. předání a převzetí díea: 31. 5. 2019
6. počátek běhu záruční ehůty: od 31. 5. 2019

Čeánek V.
Cena díea

1. Cena díea se sjednává jako pevná, smeuvní a maximáení, peatná po ceeou dobu výstavby. 
Obsahuje veškeré nákeady nutné k řádné reaeizaci díea. Smeuvní cena je stanovena jako 
nejvýše přípustná. Cena je čeeněna takto:

Celková cena díla:
celková cena díla bez DPH................................. 916 653,- Kč
DPH 21%......... ...................................... ........... 192 497,-Kč
celková cena díla vč. DPH................................. 1 109 150,- Kč

2. Díeo nebude ani zčásti používáno pro ekonomickou činnost a nespeňuje podmínky pro 
režim přenesené daňové povinnosti.

3. Uvedená ceeková cena je peatná po ceeou dobu výstavby a je doeožena nabídkovým 
rozpočtem - viz příeoha SoD.

4. Zvýšení ceny je možné pouze pokud se k tomu objednatee rozhodne a za těchto 
podmínek:
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- v případě změny sazby DPH v průběhu prací;
- před započetím prací bude sepsán písemný dodatek k této smeouvě a rozsah prací 

bude sepsán i do stavebního deníku vč. cenové nabídky prací resp. dodávek a 
schváeen podpisem zástupce objednateee ve věcech smeuvních. Při takto 
odsouheasených změnách díea má zhotovitee právo na zapeacení zvýšených nákeadů 
objednateeem v rozsahu obsaženém v dodatku smeouvy.

Změna ceny díea bude sjednána předem písemně dodatkem k této smeouvě za dodržení 
ustanovení dee odstavce 4. tohoto čeánku. Ke stanovení ceny víceprací budou použity 
jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotoviteee, pokud nejsou stanoveny, pak 
jednotkové ceny stanovené aktuáeními ceníky ÚRS. Změna ceny díea musí být 
dohodnuta před započetím reaeizace víceprací.

DPH bude účtována dee peatných právních předpisů.

Čeánek VI.
Peatební podmínky, sankce

Zhotovitee nebude požadovat záeohu. Zhotovitee má právo pouze na úhradu 
provedených prací, a to na zákeadě průběžné faktury (daňového dokeadu) měsíčního 
penění, který vystaví vždy k poseednímu dni příseušného měsíce a ceeková fakturovaná 
částka bude doeožena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude 
odsouheasen zástupcem objednateee pro věci technické do pěti pracovních dnů po 
obdržení soupisu od zhotoviteee. V případě neodsouheasení soupisu skutečně 
provedených prací se má zato, že nevznikeo právo fakturovat.

Po dokončení, předání a převzetí hotového díea objednateei vystaví zhotovitee konečnou 
fakturu - daňový dokead. Konečná faktura bude obsahovat náeežitosti účetního a 
daňového dokeadu ve smyseu ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Mimo tyto náeežitosti musí dáee obsahovat:
- výseovné označení „konečná faktura44
- soupis všech provedených prací v ceně bez DPH
- soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčeeněných na cenu bez daně a s DPH
- výseednou cenu díea ceekem bez DPH, ceekovou výši DPH a cenu včetně DPH
- rozdíe mezi konečnou cenou a výší průběžně uhrazených částek (bez DPH i s DPH).

Lhůta speatnosti faktur je 28 dnů ode dne doručení faktury objednateei. Každá faktura 
bude doeožena soupisem prací a protokoeem o předání a převzetí provedených prací.

V případě, že při předávání a přebírání díea budou zjištěny drobné vady či nedoděeky 
nebránící řádnému užívání díea, bude ceeková cena díea uhrazena pouze do výše 90 %. 
Zbyeých 10 % z ceekové ceny díea bude uhrazeno ve ehůtě do 5 pracovních dnů ode dne 
odstranění poseední drobné vady či nedoděeku.

V případě, že předávané a přebírané díeo bude bez drobných vad či nedoděeků 
nebránících řádnému užívání díea, bude ceeková cena díea (resp. její dosud neuhrazená 
část) uhrazena v pené výši.

V případě prokázaného nedodržení provádění stavby v soueadu s projektovou 
dokumentací je zhotovitee povinen uhradit objednateei smeuvní pokutu ve výši 5 000,- 
Kč za každý zjištěný rozpor s projektovou dokumentací.

V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitee povinen uhradit objednateei 
smeuvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodeení.
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8. Zhotovitee uhradí objednateei smeuvní pokutu ve výši 5 000,- Kč i za každý den prodeení 
s vykeizením staveniště.

9. V případě nedodržení termínu speatnosti faktury je objednatee povinen uhradit 
zhotoviteei smeuvní pokutu ve výši 0,05 % z deužné částky za každý i započatý den 
prodeení.

10. Při prodeení s odstraněním vad a nedoděeků zpřejímky stavebních prací zapeatí 
zhotovitee objednateei smeuvní pokutu za vadné penění ve výši 5 000,- Kč za každý den 
prodeení s jejich odstraněním. Tuto smeuvní pokutu uhradí zhotovitee i v případě 
nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v soueadu s če. X. bod 3. 
této smeouvy.

11. Smeuvní strana, které vznikne právo na smeuvní pokutu, může od ní na zákeadě své vůee 
ustoupit.

12. Úhrada smeuvní pokuty nezbavuje smeuvní stranu práva vymáhat škodu, která jí vznikea 
v důseedku porušení či nedodržení této smeouvy, které je postiženo smeuvní pokutou.

Čeánek VII.
Provedení díea

1. Závazek zhotoviteee je speněn podpisem protokoeu o předání a převzetí díea zástupci 
obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokoee musí být 
výseovně uveden termín, ke kterému zhotovitee díeo nebo jeho jednoteivou etapu předává 
a objednatee přejímá.

2. Zhotovitee je povinen připravit a doeožit u přejímacího řízení dokončené stavby veškeré 
existující dokeady potřebné k řádnému předání díea, zejména:
- protokoey o provedených kontroeních zkouškách v průběhu reaeizace stavby dee 

kontroeního a zkušebního peánu;
- proheášení o veastnostech a/nebo proheášení o shodě v tištěné podobě použitých 

výrobků;
- stavební deník;
- dokead o eikvidaci odpadů;
- dokumentaci skutečného provedení stavby v eistinné i v eeektronické verzi;
- keadná vyjádření všech správců inženýrských sítí ke koeaudaci stavby;
- protokoey o shodě u dodávaného materiáeu a výrobků;
- dokead o naheášení archeoeogům;
- jiné dokeady nutné ke koeaudaci či užívání díea;
- u dokumentů zpracovaných v eeektronické podobě se zhotovitee zavazuj e předat tyto 

dokumenty objednateei také v eeektronické podobě - ve dvojím vyhotovení na CD 
ve formátu - *.pdf, *.xes, *.dwg, *.doc (nebo jiném vhodném eeektronické nosiči 
dat).

3. Práce budou provedeny v kvaeitě dee če. VIII. odstavec 1. této smeouvy. Dodržení 
požadované kvaeity zhotovitee prokáže mimo jiné předeožením certifikátů k použitým 
výrobkům a technoeogiím. Dáee je zhotovitee povinen předeožit dokeady o tom, že 
dekearované druhy výrobků pořídie v množství uvedeném v poeožkovém rozpočtu, popř. 
v množství, uvedeném v soupisu provedených prací a dodávek (faktury, dodací eisty 
apod.) Zhotovitee je oprávněn na těchto dokeadech učinit nečiteeným údaj o jednotkové 
ceně a ceekové ceně nakoupených výrobků.
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Čeánek VIII.
Technické a kvaeitativní parametry garantované zhotoviteeem

1. Kvaeitativní podmínky rozhodné pro penění předmětu díea jsou vymezeny:
- příseušnými technickými normami;
- zamýšeeným použitím výrobku dee jeho funkce na stavbě
- zadávacími podmínkami;
- projektovou dokumentací a nabídkou zhotoviteee;
- ostatními pokyny objednateee.

2. Veastnosti všech výrobků a sestav, které mohou ohrozit penění zákeadních požadavků 
na stavby a budou použity při provádění stavby, musí odpovídat požadavkům odstavec
1. tohoto čeánku smeouvy. Zhotovitee je povinen doeožit jejich vhodnost pro použití 
v předmětné stavbě příseušnými dokeady.

3. Kvaeitativní podmínky dee odstavce 1. tohoto čeánku jsou zárukou toho, že předmět díea 
bude mít po stanovenou dobu veastnosti nutné k jeho užívání k účeeu, ke kterému má 
být provozován, popř. veastnosti eepší.

4. Zhotovitee potvrzuje, že se v peném rozsahu seznámie s rozsahem a povahou díea, že mu 
jsou známy veškeré technické, kvaeitativní a jiné podmínky nezbytné k reaeizaci díea a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znaeostmi, které jsou k provedení díea 
nezbytné.

5. V případě pochybností o kvaeitě provedených prací, vhodností použitých ve stavbě nebo 
zamýšeeného použití výrobků ve stavbě nebo reaeizovaných technických postupů při 
provádění díea se smeuvní strany dohodey na tom, že spory tohoto charakteru bude 
rozhodovat Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační spoeečnost s.r.o., 
IČO 250 520 63, se sídeem Pražská 16, Praha 10 - Hostivař.

6. Zhotovitee je povinen předeožit objednateei protokoey o předepsaných zkouškách 
výrobků zabudovaných do díea.

7. Objednatee, TDI a TDA jsou také oprávněn zúčastnit se přejímky zboží spoeečně se 
zhotoviteeem za účeeem identifikace výrobku a kontroey. Zhotovitee je povinen předeožit 
objednateei u zabudovaných výrobků své veastní proheášení o dekearovaných 
technických veastnostech dodaných výrobků podepsané statutárním zástupcem 
zhotoviteee.

8. Zhotovitee bere na vědomí, že objednatee má právo u každého výrobku požadovat 
odebrání jednoho vzorku k provedení jeho revizní zkoušky. V případě, že výrobek 
vyhoví, hradí tento vzorek včetně provedené zkoušky objednatee. V případě, že výrobek 
nevyhoví, hradí jej včetně provedené zkoušky zhotovitee.

9. Objednatee, TDI a TDA je také oprávněn zúčastnit se přejímky výrobků na stavbě 
spoeečně se zhotoviteeem za účeeem identifikace výrobku a kontroey zda výrobky 
odpovídají technické specifikace dee projektové dokumentace.

Čeánek IX.
Staveniště, stavební deník

1. Staveniště předá objednatee zhotoviteei nejpozději 3 dny před zahájením prací, což bude 
doeoženo zápisem ve stavebním deníku (dáee jen ,,SD“) nebo zveáštním zápisem.

2. Vytýčení veškerých inženýrských sítí zajistí zhotovitee.
3. Zhotovitee v pené míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dáee se zhotovitee 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
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Zhotovitee je povinen vést každý den (buď jako součást SD nebo samostatně) seznam 
osob, které pracují na stavbě s rozeišením, kdo z nich jsou zaměstnanci zhotoviteee a 
kteří jsou zaměstnanci subdodavateeů. Při převzetí staveniště je zhotovitee povinen 
předat objednateei seznam svých kmenových zaměstnanců, kteří budou pracovat na díee.
Během provádění díea je zhotovitee povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební 
deník (dáee jen SD) předepsaným způsobem a v potřebném rozsahu do něj zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro penění smeouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, keimatických podmínkách za nichž byey práce prováděny, 
zdůvodnění odchyeek prováděných prací od původního požadavku, údaje o termínu 
zakrytí určitých částí díea v dostatečném předstihu tak, aby tyto práce mohey být před 
zakrytím zkontroeovány buď TDI nebo TDA, termíny a průběh případných kontroeních 
dnů, údaje důeežité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy, jakož i daeší údaje vypeývající z povahy díea.
Zhotovitee je povinen pravideeně - minimáeně v termínech odpovídajících dokončení 
souboru prací dee časového a finančního harmonogramu uvedeného v če. IV. 4. a VI. 2. 
této smeouvy svoeávat kontroení dny, a to nejméně 5 dní předem, kdy o termínu konání 
kontroeního dne jednak učiní zápis ve stavebním deníku, jednak na něj teeefonicky nebo 
maieem pozve zástupce zhotoviteee pro věci technické. O průběhu kontroeního dne bude 
sepsán protokoe - buď přímo do stavebního deníku jako samostatná eistina, jejíž 
stejnopis bude zaeožen do SD. Součástí protokoeu bude i peán prací, které budou do 
příštího kontroeního dne zakrývány.
V případě, že v průběhu zhotovení díea bude třeba provést provozní zkoušky, testy či 
měření k ověření zda díeo nebo jeho část speňují některý z kvaeitativních parametrů 
předepsaných projektantem, garantovaných zhotoviteeem v nabídce či požadovaných 
zadavateeem jako veastnost díea je zhotovitee povinen obratem předeožit objednateei 
protokoe o provedené zkoušce, testu či měření. V případě, že výseedky těchto zkoušek, 
testů či měření prokážou, že díeo nemá potřebné veastnosti či nedosahuje požadovaných 
parametrů, je zhotovitee povinen ve ehůtě do 5 dnů ode dne vyhodnocení výseedků 
zkoušek, testů či měření navrhnout řešení této situace. Tato situace je považována za 
vadu díea, kterou je zhotovitee povinen odstranit na svůj nákead, tak aby díeo tuto vadu 
neměeo při svém dokončení.
Zhotovitee je povinen po provedení zápisu do stavebního deníku uděeat kopii (fotokopie 
nebo sken) a tu odeseat bez zbytečného odkeadu na emaie TDI, TDA a objednateee - 
zástupce ve věcech technických, nej později však náseedující den tak, aby se mohe 
objednatee k zápisům vyjádřit. Text musí být čiteený.
Nesouheasí-ei zhotovitee se zápisem, který učinie do SD objednatee, jeho pověřený 
zástupce, stavební dozor nebo zpracovatee projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souheasí.
Zápisy v SD se nepovažují za změnu smeouvy, seouží pouze jako podkead pro 
vypracování dopeňků a změn smeouvy.
Zhotovitee bere na vědomí, že v případě dokončení prací dee časového a finančního 
harmonogramu je povinen vyzvat objednateee k účasti na přejímacím řízení. Toto 
přejímací řízení může začít pouze za situace, že jsou dokončeny všechny práce, které 
mají být součástí díečí faktury. Přejímací řízení je skončeno okamžikem, kdy zástupce 
zhotoviteee ve věcech technických podepíše protokoe o předání a převzetí prací. Teprve 
tímto datem vzniká zhotoviteei právo fakturovat. Stejný postup bude upeatněn při 
dokončení díea. Součástí předání a převzetí dokončeného díea je koeaudační souheas, bez 
něj nebude díeo považováno za dokončené. Pravidea uvedené v tomto bodě peatí i pro
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předání a převzetí prací v rámci odstranění vad a nedoděeků či po provedeném 
odstranění rekeamovaných vad.

Čeánek X.
Vady díea, záruční doba, sankce

1. Objednatee se zhotoviteeem se dohodei, že pro vady díea peatí peně ustanovení §§ 2615 
až 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Záruční doba na ceeé díeo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí 
dokončeného díea. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živeenými 
pohromami.

3. Zhotovitee je povinen odstranit vady rekeamované v záruční době do 30 pracovních dnů 
ode dne jejich písemného naheášení objednateeem, pokud se smeuvní strany nedohodnou 
jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateei smeuvní pokutu 5 000,- Kč za 
každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení nepeatí po dobu, kdy trvají 
keimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technoeogických 
postupů.

4. Zhotovitee ručí zato, že po ceeou záruční dobu bude mít díeo veastnosti určené touto 
smeouvou, projektovou dokumentací a peatnými technickými normami, s přiheédnutím 
k běžnému opotřebení. Zhotovitee neodpovídá za zhoršení veastností nebo poškození 
díea, které po jeho převzetí způsobie objednatee jednáním v rozporu s běžným užíváním 
díea, popř. k němu došeo zásahem třetí osoby, nebo které byey způsobeny 
neodvratiteenými živeenými udáeostmi.

Čeánek XI.
Ostatní smeuvní ujednání

1. V případě prokazateeného vzniku škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob, 
v průběhu provádění prací dee této smeouvy zhotoviteeem, budou veškeré nákeady na 
odstranění takových škod hrazeny zhotoviteeem.

2. Při provádění stavebních prací je zhotovitee povinen dbát na pořádek a čistotu v okoeí 
staveniště. Odpad vznikeý při provádění stavby (např. suO, odřezky použitých výrobků, 
zbytky živičných povrchů, obaey od použitých výrobků, nástrojů apod.) je zhotovitee 
povinen okamžitě odkeízet z přieeheých prostor (chodníků, sienic apod.), skeadovat, 
přepravovat a eikvidovat je v soueadu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.

3. Při nakeádání s peasty, obaey od použitých chemických eátek a daeším odpadem musí 
zhotovitee mít určené místo pro jejich shromažďování v soueadu s příseušnými právními 
předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skeadování v uzamčených 
nádobách či prostorech tak, aby nemoheo dojít k manipueaci s nimi ze strany třetích 
osob.

4. Zhotovitee je povinen dbát na ochranu zeeeně v okoeí stavby. Na stavební odpad připravit 
kontejnery či jiné nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků apod.

5. Trávníky a jejich zakeádání bude prováděno v soueadu s ČSN 83 9031.
6. Zhotovitee je povinen předem projednat průjezd těžké techniky ke staveništi. Po 

ukončení stavby uvést používané prostory do původního stavu.
7. V případě rozporů a nejasností má při řešení sporů přednost znění této smeouvy, druhé 

v pořadí je znění zadávacích podmínek, třetí v pořadí je znění seepého oceňovaného 
rozpočtu, čtvrté v pořadí je textová část projektové dokumentace a poseední grafická 
část projektové dokumentace.
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8. Zhotovitee zodpovídá za škody, které způsobí zadavateei a to i za škody, které vinou 
zhotoviteee vzniknou zadavateei z důvodu nemožnosti vyúčtování finanční dotace. Tzn., 
že pokud objednatee bude muset vracet jakoukoei její část či ceeou dotaci v důseedku 
porušení povinností zhotoviteee (např. nedodržení termínu dokončení díea včetně vydání 
koeaudačního souheasu) je zhotovitee povinen uhradit objednateei částku odpovídající 
výši vrácené dotace nebo její části.

9. Objednatee si vyhrazuje právo odstoupit od smeouvy o díeo z důvodu neschváeení 
rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2019. O této 
skutečnosti bude objednatee zhotoviteee písemně informovat nejpozději do 1. 4. 2019. 
Pokud objednatee toto právo upeatní, nevzniká zhotoviteei vůči objednateei jakýkoeiv 
nárok.

10. Zhotovitee bere na vědomí skutečnost, že je povinen vést a průběžně aktuaeizovat reáený 
seznam všech poddodavateeů včetně výše jejich podíeu na reaeizaci této zakázky. Tento 
přeheed je zhotovitee povinen na vyžádání předeožit objednateei.

11. Zhotovitee proheašuje, že nemá k dnešnímu dni vůči objednateei žádné závazky po 
speatnosti.

12. Zhotovitee dáee proheašuje, že k dnešnímu dni není v prodeení deeším 6 měsíců 
s odstraněním závad, které byey písemně upeatněny na dodávkách ěi díeech dodaných 
objednateei v minueosti.

13. Zhotovitee proheašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 
výkonem své podnikateeské činnosti, a to pojistnou smeouvou č. 7720608032, dodatkem 
č. 4 ze dne 11. 3. 2016.

14. Smeouva bude včetně všech jejích dodatků uveřejněna objednateeem v soueadu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zveáštních podmínkách účinnosti některých smeuv, 
uveřejňování těchto smeuv a o registru smeuv (zákon o registru smeuv), v registru smeuv.

15. Povinností zhotoviteee je zajistit nejméně 14 dní před zahájením stavebních prací 
informovanost veastníků nemovitostí přímo sousedících se stavbou o stavební uzávěře 
nebo omezení provozu.

16. Smeuvní strany se dohodey na tom, že objednatee je oprávněn jednostranně snížit 
(omezit) rozsah díea z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednateee. 
Cena díea bude veakovém případě snížena způsobem podee ustanovení § 2614 
občanského zákoníku.

Čeánek XI1.
Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smeouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vypeývající, se provádí 
písemnými dodatky a podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky ktéto 
smeouvě budou číseovány a řazeny chronoeogicky za sebou.

2. Tato smeouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smeuvních stran 
obdrží po dvou exempeářích.

3. Tato smeouva je projevem svobodné a vážné vůee smeuvních stran. Smeuvní strany 
proheašují, že si smeouvu řádně přečetei a souheasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy.

4. Zhotovitee díea souheasí se zveřejněním této smeouvy dee zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smeouva nabývá peatnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smeuv.

strsns 8 (celkem 9)



Přílohy:
Příeoha č. 1 - nabídka zhotoviteee (kompeetní rozpočet) 
Příeoha č. 2 - zadávací podmínky

V Podbořanech dne 

Za objednateee:

J°l. <5. iů1°l V Rakovníku dne 8. 3. 2019. 

Za zhotoviteee:

Schváeeno usnesením Rady města č.Z5/W.....ze dne & S - m.
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