
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákonikv,latném ,nčnÍ

CIslo smlouvy o dílo - objednatel: .03'čď/a( q
CIslo smlouvy o dílo - zhotovitel: ..,

,,,,,, .

Smluvní strany

Objednatel:
Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupení:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:
IČ:
Č. ú.:
(dále jen objednatel)

Město Vsetín
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Ružička, starosta města

Mgc Ing. Jiří Růžička, starosta města
Mgr. Daniel Šrámek, správce GIS MČÚ Vsetín
00304450

a

Zhotovitel: DronPro s.r.o.
Adresa: Nádražní44/86, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Zastoupena: jednatelka
Zastoupení:
0 ve věcech smluvních: jednatelka
· ve věcech technických:
IČO: 04587332
DIČ: CZ04587332
Bankovníspojení:
('íslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, pol. 250235
(dále jen zhotovitel)
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Článek ll.
Základni ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. l této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání
jsou v souladu s právni skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby
podepj$ujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávnČny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištčni předmětu plnčni podle této smlouvy.

Článek Ill.
Předmět plnění

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

2. Předmětem díla je poňzeni a zhotoveni ortofotomap:
a. Infračervená ortofotomapa zeleně včetnč vyhodnocení zdravotního stavu stromů.
b. Termografická ortofotomapa pro vyhodnocení úniků tepla

3. Technická specifikace díla:
a. Infračervená ortofotomapa včetně vyhodnocení zdravotního stavu stromů

odborníkem s příslušnými kva|jfikačnÍmi předpoklady v zájmové oblasti. Vyhodnocení
stromů bude provedeno do tři kategorii - zdravý, nemocný, havarijní. Zpracování
vyhodnocení ve formátu *.shp (bodově, připadnč plošně), souřadný systém SJTSK +
písemná dokumentace.

Snímky budou předány prostorovč lokalizované ve formátu tlf, souřadný systém SJTSK.
Rozlišení 10cm/pixel, případně podrobnčjši.
přesný rozsah snímkováni je uveden souboru *.shp, který je přIIohou výzvy a dále také

v příloze č. 1této smlouvy.
b. Termografická ortofotomapa pro vyhodnocení tepelných úniků z povrchů v zájmové

oblasti. Snímky budou předány prostorově lokalizované ve formátu tlf, souřadný
systém SJTSK, v barevných škálách IRON, RAIN, GRAY. Součásti dodávky budou
teplotní stupnice pro orientaci ve snímcích.

Rozlišení 1Ocm/pixel, případně podrobnčjší.
přesný rozsah snhnkování je uveden souboru '.shp, který je pň'lohou výzvy a dále také

v příloze č. 1této smlouvy.
4. Požadavky na předání dat:

a. Dílo bude předáno v jednom vyhotoveni v digitálnI formě na CD, DVD či USB flash
disku.

b. Zhotovitel je povinen dodat data, datové sady a metadatové popisy objednateli v
otevřeném a strojově čitelném formátu ve smyslu zákona č. 106/1999 sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

5. Součásti díla je také bezúplatné poskytnutí oprávnční objednateli ze strany zhotovitele k výkonu
práva uŽit dílo specifikované v této smlouvě, a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném
rozsahu ve smyslu pňslušných ustanoveni zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejÍcích s právem autorským a o změně nčkterých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Bližší podmínky jsou stanoveny v ČI. V této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje, že vyhodnoceni zdravotního stavu stromů dle ČI. ii odst. 3 pÍsm. a) bude
provádět odborník s přIsIušnými kvalifikačnImi předpoklady. Má se za to, že příslušné kvalifikační
předpoklady splňuje osoba s minimálně 5 letou odbornou praxí s vyhodnocováním zdravotního
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stavu stromů. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele sdčlit totožnost tohoto odborníka a
doložit jeho odbornou praxi.

7. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péči a v souladu s
právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotoveni díla vztahují.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek
nebo ve smluvených částech, v souladu:

a) se zadávacími podmínkami,
b) s touto smlouvou o dílo

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

10. 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 provedení díla nezbytné.

Článek lV.
Doba a místo plněni

1. Požadovaná dodací lhůta:

a. Předpokládaný termín plněni Infračervené ortofotomapy zeleně - v letním období 2019.
b. předpokládaný termín plněni Termografické ortofotomapy - v zimním období 2019.

c. Zhotovitel se zavazuje provést část díla spočÍvajÍcÍ v dodávce Infračervené ortofotomapy
zelenč do 31. 10. 2019

d. Zhotovitel se zavážuje provést část díla spočÍvaj(cÍ v dodávce Termografické ortofotomapy do
30. 04. 2020

2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného
zahájení plnční díla dodržet a předpokládaný termín zahájení plnění díla se zpozdi, je dodavatel,
oprávněn požadovat zmčnu lhůty pInčni tak, že jím navržený termín dokončeni díla bude upraven
o dobu shodnou, po kterou nebylo možné realizaci díla zahájit.

Článek V.
Předáni díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v ČI. IV. odst. 1 smlouvy.
Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobnč nebo poštou v sIdle
objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případč, 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.

3. Následně běží objednateli lhůta 30 dnů pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla nebo jeho
části.

4. Dílo bude zpracováno tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly jednoznačnč
v souladu.

5. Smluvní strany se dohodly, že licence (právo dílo užit) dle smlouvy bude poskytnuta bezúplatnč.

6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoli dílo, které je předmětem této
smlouvy, užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezeni a zaručuje, že vůči
objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích osob v
souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k ochranné
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známce, práva z nekalé soutčže, osobnostní, vlastnická aj.). Objednateli se poskytuje oprávnění k
výkonu práva dílo užít ke všem účelům a všemi způsoby známými v dobč uzavření této smlouvy v
neomezeném rozsahu, co se týká času, množství a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí
takové licence je zahrnuta v ceně díla, a to zejména i tímto způsobem užití:

0 ke zveřejněni,
7. Objednatel není povinen tuto licenci využit.

8. Veškerá práva majetková a užÍvacÍ k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele dle
této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v okamžiku
jejich protokolárního předání a převzetí.

9. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména změnou
okolnostI na štranC objednatele, např. změnou veřejného mínění technologických postupů,
změnou právních předpisů apod., přičemž však za tyto změny či jiné zásahy do díla nenese
zhotovitel odpovčdnost.

10. Objednatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí tak, aby nedocházelo k nedůvodným změnám či
jiným obdobným zásahům do díla.

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

Článek VI.
Provádění díla

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádnč, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právni předpisy Evropské unie,

technické specifikace a normy,
C) dodržovat při prováděni díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy

a dohodami smluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy,
d) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
e) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se předmětného díla a

řídit se při provádční díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,
f) na vyžádáni objednatele podávat zprávy o stavu provádční díla elektronickou nebo písemnou

formou (dle pokynů objednatele),
g) neprodleně, nejpozději následujÍcÍ pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo

zhotovitel zjisti, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech
majicích vliv na plněni smlouvy,

h) zhotovitel má právo si na zpracováni jednotlivých dÍ1čÍch části díla přizvat specialisty či
poradce (zejména pro zpracováváni jednotlivých specializovaných dílčkh částí díla).

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 pĹsemnč upozornit druhou smluvní stranu.
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Článek VIl.
Cena díla

1. Cena za dílo byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace zhotovitele takto:

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

Infračervená
ortofotomapa
zeleně včetně 180 000,- 37 800,- 217 800,-

vyhodnocení zdrav.
stavu - CENA v Kč

Termografická
ortofotomapa - 60 000,- 12 600,- 72 600,-

CENA V KČ

CENA CELKEM V Kč 240 000,- 50 400,- 290 400,-

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
provedení předmětu veřejné zakázky.

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do
doby ukončení plnčni předmčtu smlouvy.

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

5. Změna dohodnuté ceny je možná v případč, že dojde ke změně věcného rozsahu díla
vymezeného touto smlouvou z duvodů leňcích na štranC objednatele. Úprava se provede
dodatkem k této smlouvě o dílo. V připadč rozšíření 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 díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu
účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dňči plnění. Dňčí plnění se povážuje za
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. Cena za dílo ubude hrazena na základě předání jednotlivých dQčIch částí předmětu smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která budou mít náležitosti daňového dokladu dle
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znčni pozdčjšich předpisů (dále jen
,,fäktura"). Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručeni objednateli.
Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobnč na podatelnu objednatele
proti písemnému potvrzení. stejná lhůta splatnosti platí i při placeni jiných plateb (smluvních
pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
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4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V.,
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvnIch stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 %
ceny přIslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši.

6. Částka rovnajÍcÍ se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno
objednatelem zhotoviteli do 30 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v
případě výskytu vad až po jejich odstranční.

7. Faktura musí kromě zákonem stanovených nákžitostI pro účetní doklad obsahovat také:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
C) předmět plněni a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádřeni,
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,

'd

g) název, sídlo, lC a DIC objednatele a zhotovitele,
h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investic),
i) jméno a vĹastnoručnÍ podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu
druhé smluvní štranC k provedeni opravy s vyznačením důvodu vráceni. Zhotovitel provede
opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslánI vadné faktury zhotoviteli přestává bčžet původní
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

¶

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsáni příslušné částky' na účet zhotovitele.

Článek IX.
Odpovědnost za Škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanovEli smlouva
jinak.

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

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

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatřeni potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmÍrnčnÍ.

Článek X.
Vady díla a záruční podmínky

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

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předáni.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel pÍsemnč oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu
popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámeni, má se za to,
že poZaduje bezplatné odstrančni vady, pokud v oznámení neuvede jinak.
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4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení
písemného oznámení o vadě.

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

6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento
termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.

7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil
objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů
objednatele, pokud zhotovitel před realizaci tčchto pokynú upozornil objednatele na jejich
vadnost ve smyslu příslušného článku této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanoveni tohoto článku smlouvy, je
objednatel oprávnčn objednat odstranční vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předloZení jejich vyúčtování objednatelem.
pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli
uhrazenou částku za odstraněni vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení
prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná bčžet dnem předání díla na základč písemného
předávacího protokolu a činí 24 měsíců

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování díla a po dobu jeho záruční lhůty upozornit pIsemnč
objednatele na změnu právních předpisu a technických norem, které mají vliv na již dokončené
dílo, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může zadat přepracování díla u
zhotovitele.

- l

Článek XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtč dle ČI. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i započatý den prodlení. Tato
smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtč 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.

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý případ tohoto porušení zvlášt' a den, po
který dané porušeni 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 předmčt smlouvy dle jejich jednotlivých části zanikne před řádným
termínem plnční, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějšňn porušením
povinností.

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávnčn započíst proti pohledávce zhotovitele.
7. Škodou se rozumíi penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele

s dokončením prací.
8. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v přľpadč, kdy přesahuje výši smluvnÍ pokuty.
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XII.
Závěrečná ustanovení

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

2. Zmčny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou
platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávnčnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní
strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku
úpravující možnosti sjednat zmčnu smlouvy neformálně, a to poskytnutím plnění. Smluvní strany
výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či mčnčna jinou formou, než jak je
stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

3. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď' na návrh
na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky,
není přijetím nabídky, ale považuje se za odrMtnutí původního návrhu a za nový návrh.

4. Smluvní strany nejsou oprávnčny 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 objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle
toho smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušeni
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedenIdňa ve sjednané dobč plněni,

b) nedodržení právních předpisu nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

C) neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky,
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladnč informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republ'ce, tak v zem' s'dla, místa podn'kán' č'
bydlištč zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

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

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

10. zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucI
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 přlslušnému soudu
podle sídla objednatele.

12. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřIzení), ve znční pozdčjších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné
uzavřeni stanovené tímto zákonem {§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín
č. 48/9/2015 ze dne 18. 5. 2015.
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13. Zhotovitel bere na včdomí, že mčsto Vsetín je povinný subjekt k poskytování informaci 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 zpřjstupněnÍm či zveřejněním celé této
smlouvy, jakož j všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejÍcĹch. Tato smlouva podléhá
povinnosti zveřejnění v registru smluv.

,, 14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
okamžikem uveřejněniv registru smluv.

15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotoveni.

— ~

za objednatele:

Ve V,etíně d,,, ..0"3.,.07,..2M9

Město Vsetín

sta rosta)"::""" '"

za zhotovitele:

V Praze dŕe.25 6 2019

!/),

,l,

DronPro s.r.o.

jednatelka
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