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SMLOUVA o dílo 
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

1. Město Dobříš 
Zastoupené: Bc. Janou Vlnasovou, starostkou 
IČ:00242098 
se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
kontaktní osoba: Šárka Krutova, DiS., tel.: 776 785 781, e-mail: krutova(5)mestodobris.cz 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel") 

2. MEPCO, s.r.o. 
se sídlem Spálená 108/51,110 00 Praha 1 
IČ:27143643 DIČ: CZ27143643 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 
99572 
zastoupení: Mgr. Martin Guba 
kontaktní osoba: Mgr. Martin Guba, tel: 731445 561 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 211495314/0300 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel") 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat objednateli řádně a včas kompletní 
předmět smlouvy pod názvem „Aktualizace strategického plánu města Dobříš". 

Metodické vedení bude zahrnovat: Provedení tvorby a aktualizace strategického plánu 
udržitelného rozvoje města Dobříš. Aktualizovaná strategie bude obsahovat analytickou část, 
návrhovou část a implementační část včetně monitorování a evaluace - vše dle aktuálních 
trendů a metodik MMR. Nedílnou součástí strategického dokumentu bude implementační 
kapitola, která bude popisovat způsob nakládání se strategií. 

Výchozím bodem pro aktualizaci bude zpracování sociálně ekonomické analýzy města (tzv. 
profilu města) stejně jako další východiska potřebná k vypracování návrhové části. Analýza 
bude soustřeďovat základní fakta o městě a obsahovat komplexní zhodnocení situace ve 
městě, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života města. Účelem bude 
identifikovat jednak hlavní problémy/bariéry socioekonomického rozvoje města a příčiny 
jejich vzniku, jednak definovat, v čem spočívá rozvojový potenciál města. 



Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

V rámci charakteristiky města budou zhotovitelem minimálně analyzovány následující oblasti: 

• poloha a geografické vymezení území, postavení města v sídelní struktuře a ve vazbě na 
rozvojové osy a oblasti, 
• demografická charakteristika města (struktura a pohyb obyvatelstva), 
• trh práce a zaměstnanost, 
• struktura občanské vybavenosti - středoškolské vzdělávání, - zdravotnictví, - sociální služby, 
vč. sociálně vyloučených lokalit, - voinočasové aktivity, kulturní a sportovní zařízení, - atd. 
• hospodářská charakteristika města - struktura hospodářské sféry, ekonomická situace ve 
městě (mj. vyhodnocení stávajícího podnikatelského klimatu a podnikatelských aktivit vč. 
struktury ekonomických subjektů a vědeckovýzkumných aktivit ES). V oblasti hospodářského 
rozvoje bude dále podchycena vazba na okolí města (významní zaměstnavatelé, apod.), 
• dopravní infrastruktura (silniční, železniční, veřejná, bezmotorová, letecká, ...) a dopravní 
obslužnost, 
• technická infrastruktura (zásobování vodou, odvádění a likvidace odpadních vod, 
zásobování teplem, plynem,...), 
• stav a ochrana životního prostředí (ochrana přírody a krajiny, veřejná zeleň, ekologická 
stabilita, ovzduší, voda a vodní hospodářství, odpadové hospodářství, EVVO, atd.), 
• správa věcí veřejných (kompetence, rozsah výkonu státní správy v samostatné a přenesené 
působnosti, organizační struktura, založené a zřízené organizace, atd. 

Zhotovitel využije pro aktualizaci analytické části dokumentace všechny podpůrné podklady, 
a to zejména: 

Územní plán včetně územně analytických podkladů 
Rozpočtový výhled města 
Plán odpadového hospodářství města 

Marketingová koncepce města 
Územně dopravní koncepce 
Studie podpory volnočasových aktivit města a regionu 
Cyklogenerel 
Akční plán rozvoje 2019 - 2020 
Plán prevence kriminality 
Povodňový plán 

Územně energetická koncepce 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Dobříš pro období 2018 - 2022, vč. 
souvisejících analýz 
Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016-2025 
Studie překládači stanice odpadů ve Středočeském kraji 
Plán prevence kriminality města Dobříše na období 2017-2021, vč. Akčního plánu 
prevence kriminality na rok 2018 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš 
Demografická studie ORP Dobříš 
průběžně tvořené výstupy z aktivit MA21 
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Součástí aktivit je aktualizace SWOT analýzy, aktualizace akčního plánu s vazbou na 
specifikaci času realizace konkrétních aktivit, jejich vazeb na finance a ve vybraných 
případech na místo realizace (vazba na možnost umístnění na konkrétních pozemcích). 

Součástí aktivit je i zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu obce s analýzou financí a 
ratingem, který stanoví vlastní finance obce na investice a rozvoj a strop bezpečného 
zadlužení. 

Zhotovitel bude realizovat minimálně následující setkání na místě: 

• Setkání s veřejností - diskuze ke SWOT analýze, návrhy pro strategické cíle a vstupy 
pro akční plán - délka minimálně 3 hodiny 

• Setkání s odborníky z města- diskuze ke SWOT analýze, návrhy pro strategické cíle a 
vstupy pro akční plán - délka minimálně 3 hodiny 

• 3 projektové schůzky: 1) řízená diskuze nad konceptem se zpracovanými podklady 
analytické části 2) kontrolní schůzka po zapracování všech připomínek. Poslední 3) 
setkání nad finálním výsledkem při předání výstupu- komentování manažerského 
souhrnu. Každá schůzka bude v sídle zadavatele v rozsahu min. 8 hodin v pracovní 
den. 

Minimální rozsah dokumentu je 30 normostránek bez tabulek a příloh (budou sestaveny na 
konci dokumentu). Časová dotace pro zpracování všech aktivit v rámci zakázky je 50 
expertních dnů. 

Veškeré aktivity jsou realizované v rámci projektu s názvem „Přívětivý a přátelský úřad 
města Dobříše", registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379 

1.2. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za ni zhotoviteli ve stanovených 
termínech cenu uvedenou v článku II, bodě 2.1. 

Článek II. 
Cena a platební podmínky 

2.1. Celková cena předmětu smlouvy byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí: 

Celková cena bez DPH 239 000,- Kč 
DPH 50 190,- Kč 
CELKEM 289 190,- Kč 

2.2. Cena předmětu smlouvy bude hrazena průběžně v těchto termínech: 

Po zpracování analytické části dokumentu, včetně zapracování připomínek: 
139 000,- Kč bez DPH (předpoklad říjen 2019) 
Po zpracování návrhové a implementační časti dokumentu, včetně realizace setkání 
s veřejností a odborníky: 
100 000,- Kč bez DPH (předpoklad prosinec 2019) 
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2.3. Cena předmětu smlouvy se sjednává jako cena pevná a konečná. 
2.4. V ceně předmětu smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit 

zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla dle či. I. této smlouvy, v rozsahu dle 
zadávací dokumentace a splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

2.5. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této 
smlouvě, je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. 

2.6. Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace 
díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. O tomto jsou v tomto případě 
smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 

2.7. Cena bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na jeho účet na základě faktur vystavených 
zhotovitelem. Splatnost daňového dokladu bude 14 dnů a lhůta splatnosti započne běžet 
v den následující po převzetí daňového dokladu objednatelem. 

2.8. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 230/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat 
požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti 
počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

2.9. Na každém účetním dokladu musí být uveden název projektu a registrační číslo projektu 
2.10. Zhotovitel bere na vědomí, že se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. 
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Článek III. 
Místo plnění 

3.1. Místem plnění je území města Dobříš 

Článek IV. 
Termín plnění 

4.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dodání služby zhotovitelem 
objednateli: 

Zahájení plnění 1.7.2019 
Ukončení plnění (předání) díla nejpozději do 31.12.2019, včetně fakturace. 

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel (zdržení 
poskytovatele dotace) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné 
zakázky nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, 
pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. 

4.2. Pro případ prodlení se splněním povinností zhotovitele dle odst. 4.1. smlouvy zavazuje se 
zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

Článek V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Objednatel je zejména povinen zajistit poskytnutí nezbytné součinnosti při realizaci služby a 
uhradit její cenu v souladu s článkem II. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je zejména povinen: 
- provést službu řádně a včas, jakož i s odbornou péčí a odbornými znalostmi 
- provést službu na svůj náklad a své nebezpečí. 

Článek VI. 
Prohlášení zhotovitele k právům duševního vlastnictví 

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že službou ve smyslu této smlouvy neporušuje průmyslová práva ani 
jiná práva třetích osob z duševního vlastnictví. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům 
činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících 
autorskoprávní ochranu, zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, 
včetně práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. 

Článek VII. 
Záruční podmínky 
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7.1. Délka záruční doby za dílo je stanovena na 24 měsíců. Záruka počíná běžet dnem předání a

převzetí díla.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

8.1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí

občanským zákoníkem.

8.2. Smlouva bude v souladu se Zákonem o registru smluv uveřejněna v zákonné lhůtě v registru

smluv. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu nese objednatel.

8.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních strana a účinnosti nejdříve ke

dni zveřejnění v registru smluv.

8.4. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne 24. 6. 2019 usnesením

č. 14/22/2019/RM

8.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno a

zhotovitel také jedno vyhotovení.

8.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu

před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně

a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Dobříši dne /A f\ AÍ< f(f

Město
Bc. Jana Vlnasová, starostka

jástupce objednatele

V Praze dne f«7 M4

*1

MEPC
Mgr. Martin Guba

zástupce zhotovitele

Tuto smlouvu/Tento dodutek/
schválila Rada města Dobříše
dne .MMJpj.l...
usnesením č. Ef.MMWJj/J-


