
SMLOUVA O DiLO é. MUHO-SML/223/2019
uzavf‘ené podle § 2586 a misl. zékona é. 89/2012 8b., obéanského zékoniku (déle jen

SMLUVNi STRANY

OBJEDNATEL:
Se sidlem:
Zastoupeny:
ICO:
DIC:
Bankovni spojeni:
5.13 .:

,,0béansky zékonik“)

Mésto Holice
53401 Holice, Holubova 1
Mgr. Ondfejem Vybomym, starostou mésta
00273571
CZ00273571
Komeréni banka, a. s.
19-1628561/0100

Za objednatelejsou k jednéni a podepisovéni jeho jménem oprévnény tyTo osoby:
a) V6 Vécech sqvm'Ch:
b) ve Vécech technickych:

(délejen ,,objednatel“)

ZHOTOVITEL:
Sc sidlem:
Zastoupeny:
1C:
DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Mgr. Ondfej Vy'borny, starosta
Ing. Oldfich Chlanda
Ing. Karel Vrbata

VOHRALiK JAN KLEMPI’RSTVI’
Koudelka 39
Vohrah'k Jan
47456141
CZ6901243305
Ceské spofitelna, a.s<
5387670369/0800

Za zhotovitele jsou k jedna’mi a podepisovéni jeho jménem Oprévnény tyto osoby:
a) V6 vécech smluvnich:
b) ve vécech technickjrch:

(dale jen ,,zhotovitel“)

Vohralik Jan
Vohralik Jan



1. PREDMET DiLA

1.1. Pfedmétem plnéni zhotovitele dle télo smlouvy je provedcni akce

Vy’ména stFeEni krytiny — stadion budova SO 02 (klubovna), Holice.

1.2. Rozsah pfedmétu dila vypljrvé z poiadavkfi objednatele.
1.3. Préce proveidéné Zhotovitelem budou provedeny dle pfislu§nych doporuéenYch norem (:SN,

pfipadné podle podminek zvléét’ touto smlouvou sjednany’ch.
1.4. Kopie véech dokladfi majicich vztah k pfedmétu smlouvy pfedé objednatel zhotoviteli do dne

podepséni smlouvy 0 dilo.

2. CENA DiLA
2.1. Strany se dohodly na smluvm’ cené za dilo:

o cena celkem bez DPH 780 445 K6

0 vyéisleni 21% DPH 163 893,45 Ké (v platné vyéi)
0 cena celkové v5. DPH 944 338,45 KE

slovy celkem vé. DPH: devétsetétyf'icetétyl‘itisictfistatiicetosm korun éesky'ch a étyf‘i-
cetpét haléf‘fi

2.2. Cena stanovené V této smlouvé je dohodnuta jako cena smluvm’ nej vyée ph’pustné, které mfi-
ie bjd pfekroéena jen za podminek vyslovné stanovenych v této smlouvé.
V cené dila jsou zahmuty véechny néklady souvisejici se zhotovem’m d11a a néklady se za-
ji§ténim dokladfi potfebnych pro fédné pfedénl' a pfevzeti piedmétu dila.

2.3. Pfipadné Vicepréce, jejich rozsah, cena, zpfisob I'Jhrady a termin provedem’ budou vidy pfed-
métem jedném’ smluvm'ch stran, ukonéeny’ pisemnym dodatkem k této smlouvé.
Pfipadne’ p0 dohodé zhotovitelem neprovedené préce (jejich rozsah, 06113) 2 ocenéného p0-
loikového soupisu praci je zhotovitel povinen odeéist z ceny dila a nefiétovat je V koneéné
faktufe.

3. TERMiN PLNENi
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminus

Termin zahéjeni dila: 18.9.2019
Termin dokonéeni a pfedém’ dila bez vad a nedodélkfi: 29.11.2019

Zhotovitel na sebe pfejimé nebezpeéi zmény okolnostl’ na strané objednatele, pfiéemi tato zména
okolnosti mfiie v koneéném dfisledku znamenat i odstoupem’ 0d smlouvy ze strany objednatele, a to
bez moinosti upla‘méni jakychkoli sankci 6i nérokfi zhotovitele proti objednateli.



4 PLATEBNiPODNfiNKY

4.1. Zéloha nebude poskytovéna.
4.2. Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zékladé mésiém’ch faktur vystavénych zhotovite—

lem dle skuteéné provedenych praci, dodévek a sluieb a na zékladé objednatele schvélené—
ho soupisu provedenjrch praci dodévek a sluieb.

4.3. Dafiovy doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendéfnich dnfi po vzéjemném
odsouhlasem’ soupisu praci.
Cenu za préce a dodévky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, neni zhotovitel

Oprévnén fakturovat.
4.4. Koneéné faktura bude vystavena p0 dokonéeni praci na zékladé oboustranné podepsaného

Zépisu o pfedém’ a pfevzeti dila bez vad a nedodélkfi. V pfipadé, Ze dilo bude pf'evzato
s vadami, bude ééstka rovnajici se 20 % celkové ceny ponechéna objednateli jako zédriné,
které bude uvolnéno a2 pojejich odstraném’.

4.5. Splatnost fakturyje 14 dnfi 0d doruéeni objednateli.
4.6. Zhotovite] je povinen pouiit reiim pfeneseni dafiové povinnosti podle § 923 zékona o dani

Z pfidané hodnoty (déle jen ,,ZDPH“), pokud poskytuje plnéni uvedené v § 926 ZDPH aje
plétcem DPH.

5. SMLUVNI POKUTY

5.1. Za nesplném’ terminu pf‘eda’m’ a pf'evzetl' dokonéeného dila bez vad a nedodélkfi dle smlouvy
o dilo bude objednatel fiétovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy§i 2 000; Ki: za kaidy i
zapoéaty’ kalendéfm’ den prodleni.
Pfipadné smluvni pokuta bude zapoétena na pohledévku zhotovitelc 2a zhotovené dilo ne-
bo jeho éést a odeétena z kterékoliv faktury.

5.2. Stanovenim smluvni pokuty nezaniké objednateli prévo na néhradu ékody vznik1é nesplné—
m’m uzavfené smlouvy, a to ani §kody nepfesahujici smluvni pokutu.

5.3. Pfi nedodrieni terminu splatnosti faktury uhradi objednate] zhotoviteli smluvni pokutu ve
vy’éi 0,2% 2 dluiné ééstky za kaidy i zapoéaty" den prodleni.

5.4. Pfi nedodriem’ terminu odstranéni reklamovanS/ch vad a nedodélkfi je oprévnén objednatel
uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy'éi 500,- K6 2a kaidou jednotlivou vadu a den pro-
dleni, poéinaje 10. dnem od uplatnéni reklamace, V pfipadé havarijm’ho stavu poéinaje 2.
dnem 0d uplatném' reklamace. Uplatnénim réklamace je pro potfebu tohoto zévazkového
vztahu minéno doruéeni sdéleni objednatele 0 reklamaci vady nebo nedodélku Zhotoviteli,
a to i formou e-mailu.

a ZARUKA

6.1. Zhotovite] poskytuje na provedené dilo zéruéni dobu 60 mésicfi.
6.2. Zéruém’ doba poéiné béiet dnem pfedéni dila bez vad a nedodélkfi.
6.3. Zhotovitel je povinen odstranit V zéruém’ dobé véechny reklamované nedodélky a vady dila

(déle jen ,,vady“) a nastoupit k odstranovéni vad do 10 dnfi p0 prokazatelném pisemném
oznémeni objednatelem, tj. i e—mailem. V pfipadé havarijniho stavu zajisti zhotovitel né-
stup na odstranéni vady ihned. Obé smluvni strany se dohodly, ie nejpozdéji v den zahéje—
ni odstranovéni vad bude pofizen zépis, ve kterém bude uvedena a popséma vada, jak se
projevuje, daléi okolnosti s tim souvisejici a bude konstatovéno, Zda Zhotovitel vadu uzné-



Vé za oprévnénou nebo ji povaiuje 2a neoprévnénou. Zhotovitel je povinen odstranit na
své néklady v§echny vady, i 1y, které neuznévé. V tomto zépise bude rovnéi dohodnuta
maximélni délka trvéni odslrafiovéni vady.

6.4. V pfipadé prodlem’ s Odstrafiovénim vad dle tohoto élénku z dfivodu na slrané zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvm’ pokutu dle 61.5 odst. 5.4. této smlouvy.

6.5. Neodstrani-li zhotovitel vady V dohodnutém terminu, je objednatel oprévnén podle Vlastniho
uvéieni tyto préce provést sém, pfipadné povéfitjejich provedenim tfeti osobu, nebojejim
prostr‘ednictvim zakoupit a vyménit vadnou éi neplné funkém’ éést pfedmétu dila. Takto
vzniklé nz’iklady, resp. ékody objednatele je zhotovitel povinen objednateli zaplatit, a to
nejpozdéji d0 10 dnfi 0d vyfiétovémi nékladfi ékod. Od uplatném’ reklamace do protokolér-
niho pfedéml' odstranéné vady se béh zéruéni doby pferuéuje, zéruéni lhfita na dotéené éésti
dila nebo podle povahy 11a celku dila se tedy prodluiuje 0 dobu odstrafiovéni vady.

7. PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.1. Zhotovitel nese zodpovédnost za §k0dy na dile ai d0 doby jeho protokolémiho pfedém’ 0b-
jednate1i, odpovidé za §k0dy zpfisobené svoji stavebni a jinou éinnostl' objednateli i tfetim
osobém. Misto plnéni je V objektu objednatele

7.2. Zhotovitel pfebiré v plném rozsahu odpovédnost 2a vlastni fizeni postupu praci, za odbomé
vedeni stavby, za sledovéni a dodriovémi pfedpisfi 0 bezpeénosti pfi préci a pfedpisfi 0 po—
Zémi ochrané, za sledovém’ a dodriovéni kvality a terminu. Svoji povinnost prOVést dilo
splnijeho fédnym ukonéenim a pisemnym (protokolémim) pfedém’m objednateli.

7.3. Zhotovitel zodpovidé a zajisn’ vytyéem' véech podzemnich inienyrskych siti a tyio véetné je-
jich ochrannych pésem, budc respektovat V souladu se stanovisky a pokynyjejich sprévcfi a
s pfisluénymi pfedpisy a platnymi CSN, déle zodpovidé 2a dopravm’ znaéem’ p0 celou dobu
vystavby a bude akceptovat pfipadné podminky stavebniho flfadu.

7.4. Zhotovitel se zavazuje udriovat pfilehlé komunikace a Véechny prostory dotéené stavbou
V éistoté a po provedem’ dila pfivést ty10 prostory do pfivodniho stavu. V pfipadé jakého-
koliv naruéem’ (2i poékozem’ okolm’ch ploch v dobé provédém’ stavebm’ch praci zhotovite-
lem, uvede zhotovitel poékozené plochy k pfedém’ hotového dila do pfivodm’ho stavu, pfi-
vodm' stav pfed zahéjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

7.5. Zhotovitel si na svoje néklady zajisti:
0 projednéni staveniétnich odbérfi energii a uzavfem' smluv s pfislu§nymi sprévci a

V1astn1'ky rozvodnych siti, .
0 odvoz a ekologickou likvidaci vznilch odpadfi A nejpozdéji pfi pfejimacim fizem’

pfedé zhotovitel objednateli doklad o zajiéténi likvidace odpadu ze stavby
V souladu se zékonem 6. 185/200] 8b., 0 odpadech,

0 stfeienistaveniété,
o misto pro zafizem’ staveniété, Véetné sklédky pro uloieni pouiivaného materiélu a

odpadfi a vybudovat tak, aby nevznikly iédné ékody na sousedm’ch pozemcich.
7.6. Objednatel je oprévnén kontrolovat provédéni dila uréenymi osobami (technicky dozor 0b-

jednatele): Ing. Oldfich Chlanda, 111g. Karel Vrbata.
7.7. Zakézka bude provedena a dokladovéna V sou1adu se véemi prévnimi normami, CSN (§ 4 zél-

kona 6. 22/ 1997 3b., 0 technickych poiadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékte—
rSIch zékonfi, V pozdéjéim zném’) pfejimajici evropské normy nebo jiné nérodni normy ne—
bo jiné nérodni technické normy pfejimajici evropské normy, déle stavebni technické
osvédéeni (§ 3 nafizem’ v1édy é. 163/2002 8b., kterym se stanovi technické poiadavky na
vybrané stavebni Vyrobky).



7.8.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

Préce a konstrukce, kieré budou v daléim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel oprévnén provéfit a dén pisemny souhlas s jejich zakrytim zépisem vc staveb-
m’m deniku.

STAVEBNi DENiK

Zhotovitel povede na stavbé stavebm’ denik, ktery bude V pracovm’ dobé pfistupny’ zéstupci
objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zéznamy do stavebm’ho deniku se provédéji denné a obsahuji véechny skuteénosti rozhodné
pro plném’ smlouvy a tykajici 3e provédéni dila, zejména éasovy’ postup praci apod. Mezi
dennimi zéznamy nesméji byt vynechéna volné mista.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zépisfim zhotovitele pf'ipojovat
své stanovisko — souhlas, némitky, névrh na feEem’ éi jiny Opatfem', apod. Jestliie stavby—
vedouci nesouhlasi s provedenym zéznamem objednatele je povinen pfipojit k zéznamu do
3 pracovnich dnfi svoje stanovisko, jinak se mé 2a 10, 2e 5 obsahem zépisu (zéznamu) sou-
hlasi.

Zépisem d0 stavebm'ho deniku jsou zéstupci objednatele a zhotovitele Oprévnéni dohodnout
pouze takové zmény v provédém’ pracx’ a v pouiiti materiélfi, které neznamenaji podstatnou
odchylku 0d zadévaci dokumentace.

Zépisem do stavebniho deniku nelze ménit samotnou smlouvu.

ODEVZDANi DI'LA

Pfedzini a pfevzeti dila bude provedeno jako jeden celek.
Pf‘i pFedéni dila pfedloii Zhotovitel objednateli:

o stavebni denik,
- prohlééeni o shodé pouiity’ch materiélfi a eobkfi, ph’p. zéruéni listy,
- pfipadne’ povinné revize,

doklad 0 ekologické likvidaci vzniklych odpadfi,
o pfipadné zépisy o provedem’ pfisluénych zkouéek.

Zhotovitel splm’ svoji povinnost provést dilo v okamiiku, kdy by] podepsém zépis 0 pf‘edéni a
pfevzeti piedmétu dila. Objednatel pfevezme dilo pouze v pfipadé, 2e bude bez vad a ne—
dodélkfi ncbo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebrém’ uiivéni, jejichi kategorizace
jeho vad a ncdodélkfi drobny’ch je plné v kompetenci objednatele, ktery je tak v konsenzu
se zhotovitelem vyluéné oprévnén k hodnoceni Vyznamu vad dodévky.

Zépis 0 pfevzeti pfedmétu dila musi mit pisemnou formu.
Dilo ma vady, jestliie neodpovidé této smlouvé o dilo, nebo nesplfiuje normy apfedpisy

souvisejici.
Nedokonéené nebo vadné dilo neni objednatel povinen pfevzit.



10. OSTATNi UJEDNANi

10.1. Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, fidi se prévni vztahy z ni vypljrvajici pfislu§nymi
ustanovenimi ve smyslu § 2586 a nésledujiciho zékona 6. 89/2012 Sb. obéanského zékona
v platném zném’ obchodniho zékoniku.

10.2. Tato smlouva o dilo naby’wé platnosti dnem podepséni smlouvy obéma smluvnimi stranami.
10.3. Zhotovitel prohlaéuje, ie si Fédné provéfil mistni podminky na staveniéti a Véechny nejasné

okolnosti pro realizaci dila Si vyjasnil s oprévnénymi zéstupci objednatelc.
10.4. Veékeré zmény nebo doplfiky této smlouw musi by’t feéeny pisemné formou dodatkfi pode-

psanych obéma smluvnimi stranarni.
10.5. Tato smlouva je sepséna ve étyfech stejnopisech, z nichi kaidé smluvni strana obdrii dvé

vyhotoveni.
10.6. Objednatel zajisti fédné zvefejnéni smluv v Registru.
10.7. Tato smlouva byla schvélena Radou mésta Holice dne 9.9.2019, éislo usneseni 392.

Pfilohy: Poloikovy rozpoéet

V Holicich dne: a??? 4;? 5/7

221 objednatele : Za zhotovitele :

Mia‘sm
HQLICE

4

Mgr. Ondfej Vybomy Vohralik an
starosta Mésta Holic



Jan Vohralik, Holice-Koudelka, 53401 Holice v Cechéch
tel.736/634 735,

Méstsky Wad
Holice vC‘echéch
Pan Vrbata Karel

3.9.2019

Véc: Cenové nabidka véna str'es'ni krytiny
Akce : Stadion klubovna SO 02
Realizace : 2019/ 09

Nézev zboii Spotfeba mj SpotFeba Cena Celkové
Stiecha SO 02 celkem mj cena
demontéi stév krytiny 1 m2 220 100 22000
dem. a Iikv.vrstvy 1 m3 23 5800 133400
0 rava pod-vyrovnéni 1 m3 1,5 4200 6300
Penetral l 1 m2 165 40 6600
Charbit 660835 vémontéie 1 m2 165 265 43725
Unifit H. 20 cm vémontéie 1 m2 160 350 56000
Krov nétéelamon l 1 m3 6 2200 13200
Krovy + laté vémontéie 1 m3 5 23900 119500
Jutadach 115 mont. l 1 m2 220 75 16500
Geotext ZOOg/mZVémont 220 45 9900
Folie stf. 1,5mm PVC 1 m2 220 280 61600 vé.kotveni
088 0. 18mm atika 1 m2 15 420 6300
088 H. 25mm P+D 1 m2 165 550 90750
Zalab 330 1 m 22 470 10340
Kolena,svody,driéky 1 ks 3 1550 4650
Plech viptanzl 07 PVC 1 m2 60 590 35400
Plech RAL 1 m2 50 630 31500
Prostupy 1 ks 6 2100 12600
vétravi pa’s dl.22bm 1 m 44 120 5280
pfi’sluéenstvi 1 pol 1 15400 15400
Monta’ijlech a svodfl 1 pol. 1 9500 9500
VRN Ie§.dopr10klid 1 pol. 1 18000 18000
Zed préce + beton t|.5 cm 1 pol. 1 52000 52000
Celkem bez DPH 1 m2 60 570 780445
Celkem s DPH 21 % 944338,45

Nabidku zpracoval : Jan Vohralik tel. 736 634 735


