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SMLOUVA O DÍLO
dle zákona 89/2012 Sb. Nového Občanského zákoníku zákoníku, v platném znění

(dále jen Smlouva)

I. Smluvní strany

Smluvní strana: Městská část Praha 22
zastoupená starostou MČ Praha 22: panem Vojtěchem Zelenkou

Sídlo: Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114
Bankovní spojení:
IC: 00240915
DIČ: CZ00240915

na straně jedné, dále jen „Objednatel"

a

Smluvní strana: Miracon.eu s.r.o.
zastoupená jednatelem Ing. Markem Richterou

Sídlo: Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9
Bankovní spojení:
IČ: 066262874
DIČ:
email:
tel:

na straně druhé, dále jen „Zhotovitel"

H. Předmět pinění a předání díla

Předmět pinění se týká projektu „Výstavba multifunkční sportovní haly v areálu SK Cechie na
p.č. 1666/10 a 1666/13 v k.ú. Uhříněves".

Podkladem pro předmět pinění je architektonická studie multifunkční sportovní haly, jejímiž autory
studie jsou Ing. Marek Richtera a Ing. arch. Radek Horyna. Studie byla prezentovaná na komisi
výstavby MC Praha 22 a Připomínkami k projektu multifunkční haly v Uhříněvsi, které obdržel
Zhotovitel již před podpisem této smlouvy a které jsou její přílohou č.1.

Předmětem pinění jsou výkony zhotovitele, které zahrnují:

2.1 Zpracování průzkumů staveniště:

geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření

2.2 Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (PD)

2.3 Projednání PD s dotčenými orgán

2.4 Zajištění povolení stavby (územní rozhodnutí a stavební povolení).

2.5 Objednatel se zavazuje zhotovené a dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou
odměnu. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v listinné i elektronické podobě, a to v počtu dle potřeby

1/5



Objednatele.

2.6 Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a bez vad, nedodělků či výhrad předáno.

2.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným
způsobem k převzetí díla (jeho části) nejméně 3 pracovní dny předem.

2.8 O předání a převzetí díla (jeho části) sepíší smluvní strany předávací protokol. Podpisem
protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části), vyjma
případů dle odst.4 tohoto článku.

2.9 Dílo resp. jeho část objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny
vady, nedodělky či výhrady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla.
Výhrady objednatele budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění
závad.

III. Návazné termíny pinění

3.1 Zpracování průzkumů staveniště dle bodu 2.1 45dnů

3.2 Zpracování PD dle bodu 2.2 60 dnů

3.3 Projednání PD s dotčenými orgány a správci sítí dle bodu 2.3 - předpoklad 60 dnů

3.4 Zajištění povolení stavby dle bodu 2.4 - předpoklad 60 dnů

3.5. Výše uvedené termíny pinění na sebe vzájemně časově navazují, přičemž doba pinění počíná
běžet ode dne podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

IV. Odměna za dílo

4.1 Zpracování průzkumů staveniště dle bodu 2.1

4.2 Zpracování PD dle bodu 2.2

4.3 Projednání PD s dotčenými orgány a správci sítí dle bodu 2.3

4.4 Zajištění povolení stavby dle bodu 2.4

K částkám bude připočteno DPH dle aktuální sazby.

V. Platební podmínky

250.000,-Kč

800.000,-Kč

250.000,-Kč

160.000,-Kč

5.1. Odměna za zhotovení stavební dokumentace bude vyplacena Objednatelem na základě faktur,
vydaných v souladu s touto smlouvu a to následovně.

5.2 Jednotlivé dílčí faktury budou vystaveny po dokončení fází dle bodů 2.1 až 2.3 ve výši ceny
dané dílčí fáze.
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5.3 Faktury budou uhrazeny nejpozději do 21 dnů ode dne doručení Objednateli a to odepsáním z
účtu Objednatele ve prospěch Zhotovitele nebo úhradou v hotovosti. K fakturám bude
připočteno DPH dle aktuální sazby.

VI. Další ujednání

6.1. Objednatel se zavazuje k součinnosti se Zhotovitelem v průběhu pinění díla a umožní mu
přístup do stavby dle požadavku zhotovitele.

6.2. Objednatel udělí zpracovateli pinou moc k zastupování k výkonu činností dle této smlouvy

6.3. Obě smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o všech podstatných skutečnostech
při pinění této Smlouvy, zejména těch, které se týkají jejich práv a povinností a předmětu pinění
Smlouvy.

6.4. Zhotovitel nenese odpovědnost za další případná díla projektovaná nebo realizovaná v objektu
nebo nemovitostech, které se vztahují k předmětu pinění Smlouvy, třetí osobou.

6.5. Změny a doplňky předmětu pinění. Objednatel je oprávněn, aniž by učinil smlouvu neplatnou,
navrhnout změny a doplňky předmětu pinění s tím, že cena a termín budou odpovídajícím
způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Návrhy změn a doplňků budou předkládány
písemnou formou jako „Návrh dodatku ke smlouvě o dílo".

6.6. Ocenění a ověření změn a doplňků díla. Nastane-li změna obsahu předmětu pinění vyžádaná
Objednatelem v průběhu prací na Díle dle této Smlouvy, bude tato změna sjednána dodatkem k
této Smlouvě včetně kalkulace podle položek a dopadu na odměnu za dílo.

6.7. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí předmětu pinění smlouvy z důvodu na
straně zhotovitele, budou z celkové ceny díla odečteny.

6.8. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a
schopností.

6.9. Obě smluvní strany touto smlouvou potvrzují, že Zhotovitel si prohlédl místo pinění a
staveniště Objednatele a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl Objednatel za
podmínek stanovených touto smlouvou povinen poskytnout.

6.10. Do projektové dokumentace budou zpracovány též dodatečné požadavky dotčených orgánů
státní správy.

6.11. Předmětem díla nejsou žádné správní ani další poplatky

6.12. Předmětem PD není dopravní studie a studie a měření hluku od dopravy.

6.13. Předmětem pinění nejsou žádné správní a další poplatky (např. honorář autorizovaného
inspektora atp., poplatek za vynětí ze ZPF atd.).

6.14. Předpokládá se, že věc bude řešena ve spojeném územním a stavebním řízení a že nebude
probíhat proces EIA ani zjišt'ovací řízení a že se na staveništi nevyskytuje azbest.

6.15. Předmětem nabídky jsou i tyto další související procesy: povolení odstranění stávajících
staveb, vodoprávní povolení, povolení kácení.

VII. Smluvní pokuty a sankce

7.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se zhotovením díla a nespiní svou povinnost dodat
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zhotovené dílo dle bodu 2.1 a 2.2, řádně a ve sjednaném termínu, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny této fáze za každý i jen započatý den
prodlení. Sankci nelze uplatnit, jestliže prodlení nastalo z viny Objednatele, popř. v důsledku
vyšší moci nebo nedodržení zákonných termínů ze strany dotčených orgánů, popř. odvoláním
účastníků řízení či změn stavebního nebo technického řešení podle požadavků Objednatele
nebo při dodatečném zapracování požadavků dotčených orgánů státní správy.

7.2 V případě, že je Objednatel v prodlení se spiněním svého peněžitého závazku plynoucího ze
smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z povinné platby za
každý den prodlení. Sankci nelze uplatnit, jestliže prodlení nastalo z viny Zhotovitele,
popřípadě v důsledku vyšší moci.

VIII. Právo Objednatele odstoupit od smlouvy

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, zanedbá-Ii
Zhotovitel provedení díla tak, že nezajistí pinění dle bodu 2.1a 2.2, nebo jinak v podstatné míře
selže v pinění předmětu Smlouvy. Případné zásadní nedostatky při pinění předmětu smlouvy
musí být předtím sděleny zhotoviteli písemně.

IX. Právo Zhotovitele odstoupit od smlouvy

9.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením Objednateli, nezačne-li
Objednatel prokazatelně platit Zhotoviteli své závazky v termínu splatnosti v souladu s
ostatními ustanoveními smlouvy, a to při prodlení delším 30 dnů. Při odstoupení od smlouvy
není dotčeno právo Zhotovitele požadovat úhradu za odvedené pinění, či případné sankce
ustanovení této Smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva představuje úpinou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem,
která nahrazuje všechna předcházející ujednání, smlouvy a dohody, at' písemné nebo ústní.

10.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním v písemné formě,
podepsaným zástupci obou smluvních stran (číslovaný dodatek).

10.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

10.4.Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv ( zákon o registru smluv), v platném znění.

10.5. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby smlouva byla uvedena v registru smluv, který je veřejně
přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení
smlouvy, datech podpisu a piný text smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že
skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
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smluv ( zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.

10.7. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, v platném znění, a ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) berou na
vědomí, že smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a je ujednávající si, že s jejich uvedením
souhlasí.

10.8.Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění, berou na vědomí, že příkazce je povinným subjektem, a pro tento účel si
sjednající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě
žadatelům.

10.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž po jednom obdrží každá strana.

10.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy v celém jejím rozsahu dobře znám, že
smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

Vojtěch Zelenka
Objednatel

V Praze dne
2

" "~ " 2J

Ing.Marek Rich
Zhotovitel
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