
Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod) 

SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „Smlouva“) 

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění 

 

číslo smlouvy objednatele: 

Smluvní strany: 

(1) Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

IČ:    00275336 

DIČ:   CZ00275336 

zastoupená:  Ing. Jan Skořepa, starosta 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

(2) Kulhavý s.r.o. 

Vraclav 192, 565 42 Vraclav 

IČ:    04622588 

DIČ:    CZ04622588 

zastoupená:  Ing. Petrem Kulhavým 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

I. 

Základní ustanovení 

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel provedl dílo: 

Projektová dokumentace pro provedení  stavby 

akce 

„Na most a propustek v Soukenické ulici v Rychnově nad Kněžnou“ 

 

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku zhotovitele na 

provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek: 

I. Cena 

  a. Celková cena bez DPH      145 000,- Kč 

  b. DPH (21%)          30 450,- Kč 

  c. Celková cena vč. DPH (a + b)    175 450,- Kč 
přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních 

podmínkách 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za nabídkovou cenu 

uvedenou výše. 

3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech činností, které jsou 

předmětem smlouvy, cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek 

smlouvy, v termínech a způsobem podle smlouvy. 
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II. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

2. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 

odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami. 

3. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 

smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy České republiky v platném znění. 

 

4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 

Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí 

bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit 

třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí 

již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení 

tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy: 

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem, 

b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti 

c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než 

porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce, 

d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem. 

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž 

Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 

a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 

nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Rychnov nad Kněžnou dne Ve Vysokém Mýtě dne 

 

Objednatel 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 

 

 

Zhotovitel 

 

Kulhavý s.r.o. 

 

 

…………………………………… 

Ing. Jan Skořepa 

starosta 

 

 

…………………………………… 

Ing. Petr Kulhavý 

jednatel 
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