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SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0L75/am
Číslo smlouvy o dílo — zhotovitel:

l.

Smluvní strany

1.
Se sídlem:
Zastoupeno:
lČ,
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba:

dále jen ,,objednatel"

Místo podnikáni
IČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

dále jen ,,zhotovitel"

Město Vsetín
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města
003 04 450
CZ 003 04 450

Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí Odboru správy majetku, investic a
strategického rozvoje (VZ do 200 000,00 KČ bez DPH, dle delegace
pravomoci)
Josef šťastný, stavební technik Odboru správy majetku, investic a
strategického rozvoje

2. Ing. arch. Petr Osička
Rodinná 413, 755 01 Vsetín
11176 776
není plátce DPH

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY STAVEBNÍ ÚPRAVY DOLNÍ NÁMĚSTÍ, VSETÍN -
STUDIE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

MÍSTO PLNĚNÍVZ VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 162 400,- Kč bez DPH
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Základní ustanovení

1. Smluvnistrany prohlašují, že údaje uvedené včl. ltéto smlouvy a taktéž oprávněník podnikáni jsou
v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že změny
dotčených údajů oznámi bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepíšujÍcÍ
tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plněni podle této smlouvy.

Ill.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v uvedeném rozsahu
a vykonat dalŠí uvedené služby.

2. Předmětem díla je studie ,,Stavební úpravy Dolní náměstí, Vsetín - studie", která bude řešit stanoveni
potřebných opravných zásahů, změnových úprav a opatření jednotlivých funkčních složek veřejného
prostoru, včetně obnovy, výměny nebo doplnění prvků vybaveni, městského mobiliáře a veřejné
zeleně na Dolním náměstí ve Vsetíně.

3. Zhotovitel zpracuje studii v rozsahu:
A - Řešení zpevněných ploch

· plochy pro dopravní provoz, dopravu v klidu, pěší chodníky a pobytová prostranství, přerMstění
autobusového zálivu

· druhy materiálů, formáty, skladby, rozhraní
· řešeni odvodnění
· úpravy organizace dopravy

Dokumentace
A.1 Situačnívýkres1: 500
A.2 Průvodní zpráva
A.3 Námětové materiály (typy výrobků, schémata, parametry)

B - Řešení zeleně

· úpravy stávajÍcÍ zeleně - návrh na odstraněni nevhodných, nekvalitních
neperspektivních prvků

· návrh nových úprav - návrh nových výsadeb včetně druhů (stromy, keře, plošná zeleň,
trvalkové plochy, trávníky)

Dokumentace
B.1 Situačnivýkres l: 500
B.2 Průvodní zpráva

C - Řešení mobiliáře, prvků drobné architektury

· stávajÍcÍ mobiliář - zhodnocení stavu, návrh doplnění (typy, počty prvků) návrh na změny
typů prvků, změny umÍstěni

· nový mobiliář - návrh typů, návrh umÍstěnj (počty)
· prvky drobné architektury - návrh přístřešku u zastávky MHD (u jihozápadní hraniČní fronty

domů)
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Dokumentace
C.1 Situačnivýkres l: 500
C.2 Průvodní zpráva
C.3 Námětové materiály (návrhové skicy, typy výrobků)

4. Studie bude konzultována s objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v

souladu s platnými právními normami.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době.

7. objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedeni díla nezbytné.

IV.

Doba a místo plněni

1. Požadovaná dodací lhůta:

1.1. Zpracování konceptu studie ve variantách a jeho projednání s objednatelem na jednání jím
svolaným - do 16.5.2019

1.2. Zpracování čistopisu studie a jeho předání objednateli - do 30 kalendářních dnů od
odsouh|asení konceptu studie objednatelem

2. Místem pro předání předmětu smlouvy je budova Městského úřadu Vsetín, pokud nebude
objednatelem stanoveno jinak.

V.

Předáni díla, vlastnické právo a nebezpečí Škody

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řIdí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v terminech uvedených v či. lV. smlouvy. Předáni a
převzetí díla bude provedeno ve smluveném terminu osobně nebo poštou v sIdle objednatele.

3. objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. Protokol bude vypracován při řádném
předáni Čistopisu.

4. Dílo {dále též ,,Studie") bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly
jednoznačně v souladu.

5. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům, které jsou předmětem díla a
nebezpečí škody na nich, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárnIho předánia převzetí
objednatelem.

6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoli dílo, které je předmětem této smlouvy,
užit jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a zaručuje, že vůči objednateli nebudou
uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla
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{autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné známce, práva z nekalé soutěže,
osobnostní, vlastnická aj.). Objednatel bude oprávněn dílo, které bude předmětem plnění dle této
smlouvy {v případě, že bude naplňovat znaky autorského díla) užit ke všem účelům a všemi způsoby
známými v době uzavřeni této smlouvy v rozsahu neomezeném, zejména co do množství, místa a
Času, s tím, že cena za poskytnutí takové licence je zahrnuta v ceně díla, a to tímto způsobem užiti:

· ke zveřejnění,
· ke zpracování projektové dokumentace či dokumentací pro stavby umisťované a stavěné

v zájmovém území

· pro poskytnuti podkladů pro výběr zhotovitele stavebních prací pro prováděni stavebních prací
předmětného díla,

· pro poskytnutí dokladů zhotoviteli stavebních prací v souvislosti s realizací předmětného díla.

Objednatel není povinen tuto licenci využít.

7. Smluvní strany se dohodly, že licence {právo dílo užít) dle smlouvy bude poskytnuta bezúplatně.

8. Poskytne-li objednatel dílo k pouŽití dalšIosobě ve smyslu ustanovení bodu 7. článku V. této smlouvy,
je povinen zajistit zhotoviteli uplatněni práva na autorský dohled nad použitím díla, zejména pak
práva udělit svolení k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla.

9. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou
okolnostI na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků určených k realizaci
stavby, veřejného míněnI, technologických postupů, změnou právních předpisů apod., přičemž však
za tyto změny Či jiné zásahy do díla nenese zhotovitel odpovědnost.

10.Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní
podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právni vztahy s autory autorských děl tak, aby
splnění poskytnuti nebo převodu práv nebránily žádné právni překážky. Zhotovitel není oprávněn
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujickh užití díla objednatelem nebo zakládajÍcÍch
jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou,

VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je zejména povinen:

1. 1. provést dílo řádně, včas a za pouŽití postupů, které odpovÍdají obecně závazným právním
předpisům ČR,

1. 2. dodržovat při prováděni díla rovněž všeobecně závazné právni předpisy Evropské unie,
technické specifikace a normy,

1. 3. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy
a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců síti a dotčených orgánů státní správy,

1.4. provést dílo na svůj náklad a své nebezpeČí,

1.5. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného díla a
řídit se při prováděni díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,

1.6. na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu prováděni díla elektronickou nebo písemnou
formou (dle pokynů objednatele),

1.7. neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den poté, kdy přIslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjisti, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech
majIcIch vliv na plnění smlouvy.
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2, Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních
stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto
skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

. VIl.

Cena díla

1. Cena za dílo dle článku III. byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace
zhotovitele, která je přílohou č. 1 a je nedílnou souČástí smlouvy.

cena v KČ bez DPH DPH v KČ (21%) cena včetně DPH v KČ

CENA CELKEM v kč 162 400,- není plátce

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a
úplné provedeni předmětu veřejné zakázky.

3. Cena obsahuje j případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby
ukončeni plnění předmětu smlouvy.

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.

5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného
touto smlouvou z důvodů ležÍcÍch na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této
smlouvě o dílo. V případě rozšÍřenj rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací
na omezeném rozsahu části dila.jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů
na již provedené práce nebo činnosti.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dÍ|čÍ plněni. Dňčí plnění se považuje za
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. Cena za dílo bude hrazena na základě předání předmětu smlouvy, a to podle přílohy číslo 1- cenová
nabídka ze dne 25.02.2019.

3. Podkladem pro úhradu smluvníceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle
§ 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,faktura").

4. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářnIch dnů ode dne nás|edujÍcÍho po dni doručení faktury
objednateli. Faktura bude doručena doporuČenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele
proti písemnému potvrzeni. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut,
úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

S. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V., odst. 3 této
smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno
stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

6. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitosti pro účetní doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,
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b) číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni, číslo zakázky

c) předmět plněni a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá
(předávací protokol bude přIlohou faktury),

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

h) označení odboru, který akci likviduje (odbor ÚP, stavebního řádu a dopravy),

j) jméno a v|astnoručnÍ podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před Up|ynutÍm lhůty splatnosti vrátit fakturu
druhé sMuvní straně k provedeni opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Dnem odesláni vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručeni nové faktury objednateli.

8, Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsáni příslušné částky na Účet zhotovitele.
9. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištěni daně z přidané hodnoty

podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty {ZDPH), v platném
znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdaň itelné plněni na
bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně
v přIslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujÍcÍm dálkový přistup). obdobný postup je
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit iv případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného
plnění bude o poskytovateli zdanitelného plněni zveřejněna v příslušném registru plátců daně
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplaceni podle
§109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňujÍcÍ příjemci zdanitelného plnění
uplatnit zvláštnizpůsob zajištěnídaně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plněni o této
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plněni informovat. Při použiti zvláštního způsobu zajištění
daně bude přÍs|Ušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho
místně přidušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce
zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištěni daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto
ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídajÍcÍ výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém
dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného
plnění vedený u jeho místně přIslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění
části závazku příjemce odpovÍdajÍcÍho příslušné výši dph sjednané jako součást sjednané ceny za
zdanitelné plnění.

lX.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanovI-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to
v plném rozsahu.

3. Zhotovitel výstupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného
zákona, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informaci nebo škodlivou radou danou za odměnu
v záleŽitosti svého vědění nebo dovednosti.

4. Činnost zhotovitele-projektanta se řídí zákonem č. 360/1992 Sb., podle něhož si jako autorizovaná
osoba povinně platí profesní pojištění přÍs|UŠné Komoře (ČKAIT, ČKA); z tohoto pojištěni je pak
hrazena i škoda za činnost autorizované osoby.
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," 5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmIrněnI.

Ľ
X.

Vady díla a záruční podmínky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahujÍcÍ se k provedení díla.

2. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámi zhotoviteli její výskyt, vadu
popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, Že
poZaduje bezplatné odstraněni vady, pokud v oznámení neuvede jinak.

3. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení
písemného oznámení o vadě.

4. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu pÍsemným
protokolem.

5. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín
formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli, přičemž termín k odstranění vady bude
určen v přiměřené lhůtě vzhledem k povaze a rozsahu vytčené vady.

6. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

7. Smluvní strany se dohodly, Že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel.
Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadnosti pokynů objednatele,
pokud zhotovitel před realizacI těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu
přísWŠného Článku této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předloženi jejich vyúčtováni objednatelem.
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli
uhrazenou částku za odstraněnivady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázáni
o tom, že za vadu neodpovídá.

9. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného
předávacího protokolu a činí 36 měsíců.

10. Zhotovitel se zavážuje v době zpracování studie a po dobu její záruční lhůty upozornit písemně
objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na již dokončené dlb
- studii, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může zadat přepracování díla u
zhotovitele.

XI.

Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. lV. odst. 1této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každýi započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta
se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména nedodržení zákonných
nebo obvyklých lhůt pro vydáni rozhodnuti, stanoviska či vyjádřeni k studii dotčenými orgány státní
správy, organizacemi a správci inženýrských sÍtÍ či nevyřešením majetkoprávních vztahů ke
stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. X., odst. 4 a/nebo v odst. 6 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý i započatý den
prodlení.
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3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, je povinen uhradit 7¶

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý případ tohoto poruŠení zvlášť a den, po který
dané porušení povinnosti trvá.

4. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným terminem
plnění, nezaniká nárok na smluvnI pokutu, pokud vznikl dřivějším porušením povinností.

6. Smluvní pokuty je objednatel i zhotovitel oprávněn započíst proti pohledávce druhé smluvní strany.
7. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele

s dokončením prací.

8. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později
během prováděni díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu
náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

9. Odpovědností za škodu, která má být pojištěna, se rozumí Škody vznikajÍcÍ z veškerých omylů,
opomenutí či nedbalosti při výkonu činnosti v rámci smlouvy s ohledem na pojišt'ovací podmínky
pojišťovny; odpovídajÍcÍ pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění
díla až do up[ynutÍ lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení
činnosti zhotovitele stanoveným touto sm|oUvoU.

10. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy iv případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty.

XII.

Závěrečná ustanoveni

1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednáni,
ústní Či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání
existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných listinných dodatků,
které budou vzestupně čIslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran. jiným způsobem nelze smlouvy upravit. Smluvní strany se
výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku úpravujÍcÍ
možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně
vylučuji, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto
odstavci smlouvy.

3. Smluvní strany se odchylně od ustanoveni § 1740 odst. 3 zákona dohodly, Že odpověď na návrh na
uzavřeni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není
přijetím nabídky, ale považuje se za odrrútnuti původního návrhu a za nový návrh.

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na
třetí osobu.

5. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran.

6. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její
podstatné porušeni druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
3.1. neprovedení díla ve sjednané době plnění,
3.2. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají prováděni díla,
3.3. neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné částky,

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručeni první vý'vy.
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7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci dani
zachyceny daňové nedoplatky, a to jakv České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáníči bydliště
zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

, 8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednatelinedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel bude povinen
uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla.
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

10. Smluvní strana není oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany postoupit svá práva a povinnosti
p|YnoucÍ ze smlouvy třetí osobě.

11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo
odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně přís|ušnému soudu podle sídla
objednatele.

12. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem Č. 128/2000 Sb.,
q obcích (obecní zřIzenI), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když vedoucí Odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje MěÚ Vsetín, je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě
pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18. 5.
2015 č. j. 48/9/RM/2015, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění.

13. Rada města Vsetín schválila na své 10. schůzi, konané dne 17.dubna 2019, pod číslem usneseni
č. 56/10/RM/2019 uzavřeni této smlouvy o dílo s projektantem Ing. arch, Petrem Osičkou,
Rodinná 413, 755 01 Vsetín, lČ 11176 776.

14. Zhotovitel bere na vědomi, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytováni informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dále ,,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněnhn či zveřejněním celé této smlouvy v jejím
plném znění, jakož ivšech jednání a okolnostIs jejím uzavřením souvisejÍcÍch. Tato smlouva podléhá
povinnosti zveřejněni v registru smluv.

15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu oběma smluvMmi stranami a účinnosti okamžikem
uveřejnění v registru smluv.

16. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platnosti originálu, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvnIch stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotoveni.

Přílohy:
l) Cenová nabídka, ze dne 25.02.2019

za objednatele:
Ve v'e'íněne 2á, 2019

Město Vsetín

vedoucí odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje

/\lza zhót vitele:/]
Ve Vse Iné, r

'I
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Nabídka na zpracováni studie pro investiční záměr
Generálni opravy Dolního náměstí ve Vsetíně
Účel studie
Komplexní rozvaha - stanovení potřebných opravných zásahů, změnových úprav a opatřeni
jednotlivých funkčních složek veřejného prostoru, včetně obnovy. výměny nebo doplněni
prvků vybaveni

Obsah a rozsah studie
A - Řešeni zpevněných ploch - plochy pro dopravní provoz. dopravu v klidu. pěší

chodníky a pobytová prostranství
· druhy materiálů, formáty, skladby, rozhraní

· řešeni odvodněni

· úpravy organizace dopravy
Dokumentace
A.1 Situační výkres l: 500
A.2 Průvodní zpráva
A.3 Námětové materiály (typy výrobků, schemata, parametry)

B - Řešeni zeleně

· úpravy stávajícl zeleně

· návrh nových úprav

- návrh na odstraněni nevhodných, nekvahtnich
neperspektivních prvků

- návrh nových výsadeb včetně druhů (stromy, keře,
plošná zeleň, trvalkové plochy trávniky)

Dokumentace

B 1 Situační výkres l: 500

B.2 Průvodní zpráva

C - Řešeni mobiliáře, prvků drobné architektury

· stávajici mobiliář - zhodnoceni stavu, návrh doplněni (typy, počty prvků)
návrh na změny typů prvku, změny umístěni

· nový mobiliář - návrh typů, návrh umistěnl (počty)
· nrvky drqbné architektury - návrh přístřešku u zastávkky MHD (u jlhozáipadni

hraniční fronty domů)
Dokumentace
C.1 Situační výkres l: 500
C.2 Průvodní zpráva
C.3 Námětové materiály (návrhové skicy, typy výrobků)



MĚSTO VSf
JDBOR SPRÁVY .\.!AjE1'

A STRATEGICKÉ1·IO

Kalkulace ceny' studie
Cena je kalkulována na základě předpokládané časové náročnosti prací v hodinových
sazbách podle sazebníku pro navrhováni nabídkových cen projektových prací a UNIKA 2017

méně náročné práce : 520 Kč lhod
konstrukční práce : 420 KČ lhod

výkresová dokumentace (A.1 " B.1 + C.1)..........160 hod á 520 KČ 83 200.-

průvodní zprávy (A.2 " B.2 " C.2) 120 hod á 420 KČ. . ... .. .. .50 400,-

doplňková dokumentace (A3 + C.3) 50 hod á 520 Kč....... ...... .. 26 000,-

tisk (pIotr - barva) 3 parě 10A4X3X3á20KČ .. ,... , . . ,..1 800,-

tisk (malé formáty) + materiál, kompletace . ....cca 1 000,-

Cena celkem 162 400,- KČ

Autorský kolektw


