
Smlouva o dilo
6 543 '2019 /2 ObjEC/WiZ’f’t/é ”WHO ~f/71 /77Z/ZO7’

uzavfené podle Obéanského zékoniku 6. 89/2012 8b.,

1. Smluvni strany
Objednatel: Mésto Holice v Cechéch

Holubova 1
Ho/ice
534 01 Holice v Cechéch
16: 00273571
Zastoupené Mgr.OndFejem Wbomym-starostou mésta

Zhotovitel: Jifi Fiedler
Broiikova 1680
500 12 Hradec Krélové
160: 879 76 455
D10 CZ8111273313
Zastoupeny Jifim Fiedlerem-majitelem firmy

2. Piedmét Smlouvy

Geodetické a koordinaém’ préce pro vyhotoveni souborné dokumentace skuteéného provedem’
stavby (DSP)Sportovn1’ho areélu v Holicich.

3. Cas plnéni:
Zaéétek praci: ........................................................................................................................... kvéten 2019
Dokonéeni praci: ..................................................................................................................... prosinec 2020

4. Cena: Cena se stanovuje hodinovou sazbou ve vyiéi 450,-K1': / hod. neiée véak 50 000,-Ké.
Cenaje koneéné, nejsme plétci DPH.

5. Zpflsob 1’1hrady, sankéni opatfem’.
Fakturace bude formou plateb za dokonéené a odsouhlasené préce dle pFedmétu smlouvy a podle
odsouhlasenYch vykazf] praci v intervalu jeden mésic. Termin splatnosti faktury je do 14 dnfl ode dne
doruéeni objednateli.

6. Specifikace vonCI dokumentace skuteéného provedem’ ( DSP ) a souborného zpracovém’ DSP.
Kiosek — polohopis a vyékopis podle poiadavku projektanta.
Staré tribuna — zaméFeni cca 6 bodfi stFeén/ho pléété, specffikace na mfsté.
Vytyéeni vlastnické hranice mezi parceiami 1724/19 a 1724/26, stabilizace a vyznaéeni v terénu.
Objekt 30-06 — domé/eni — doplném’ inZenYrskYCh siti vedoucich do objektu.
Zaméfeni skuteéného provedeni zévlah jako celku v rozsahu dle projektové dokumentace spoleénosti
Ekomonitor. Vyhotoveni provedou TS Holice.

6. Vytyéeni prostorové polohy a zaméfeni skuteéného provedeni poiérniho a uiitkového vodovodu .
Vyhotoveni provedou TS Holice.
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Zaméfeni skuteéného provedeni obsluiného chodniku podéi atletického ovéiu. Vyhotoveni provedou TS
Holice.
Zaméfeni skuteéného provedeni noch kabeifl v.0. a NN ,péteini okruhy. Vyhotoveni provedou TS
Holice .
Vytyéeni prostorové polohy a zaméieni skuteéného provedeni propojovacich chodniékfl. Vyhotoveni
provedou TS Holice.
Zapracovat poiohy studni die soufadnic spol. Ekomonitor.
Zaméfeni trasy siti éasomiry, Vyhotoveni provedou TS Holice.
Zaméfeni tras slaboproudu (ozvuéeni ) specifikace na misté.
Pfejimka viisledki] geodeticky’tch praci od dodavateifl stavebnich praci ( Profistav, deét’ové kanalizace)
Prflbéiné zpracovéni souborného vilkresu dokumentace skuteéného provedeni stavby pro zévéreénou
kolaudaci.
Zaméieni podzemniho prostoru strojovny u kruhové studné za krytou tribunou

Poznémka:
Body 1-15 obsahuji vyéet vonL‘i projednany na jednéni v Holicich dne 22.5.2019.
Terminy plnéni jednotlivy’Ich vyikonfi budou stanoveny operativné na zékladé dohody
s objednateiem.
Daiéi préce, které vyplynou mimo stanoveny vyéet vilkonfl budou reaiizovény die poiadavki’i
objednateie.
Viisiedky praci budou pfedévény ve formatu DWG a budou zapracovény do pfivodniho
geodetického podkladu vyhotoveného spoleénosti Gplus Pardubice.

Jiné ustanovem’
8) Kjednéni 0 technicch zéleiitostech zakézky, k pfedéni a pievzeti sledm'Ich i diléich éésti dila jsou

zmocnéni:
za objednateie: ing. Karel Vrbata
za zhotovitele: ing JiFi Fiedler
Smiouvu Ize ménit, ruéit nebo aktualizovat na zékladé dohody obou smiuvnich stran, a to pouze
pisemnou formou.
Fakturace bude mésiéni podle odsouhiasenych vykazii vykoni’i.
Pokud stanoveny penéini limit zobjektivnich a odsouhiasenych dflvodii pfekroéi penéini limit dany
touto smiouvou o diio, bude na zékladé dohody obou smluvnich stran vyhotoven dodatek k této smiouvé
0 diio.
Pokud ve Smiouvé neni stanoveno jinak, Fidi se tato Obéanskym zékonikem.
Tato Smiouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichi kaidé z obou smiuvnich stran obdrii po 2
Vf/tiscich.

V Holicich dne 4.6.2019 V Hradci Krélové dne 4.6.2019

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Ondiej vyborny - st rosta mésta Jifi Fiedler - ajitei firmy

Jifi Fiedier
Broiikova 1680/29

500 12 Hradec Kra’iovéiC:879 76 455 DIC CZSHI2733I3


