
SMLOUVA O DÍLO
podle §2586 anásl.zákona 89/2012 Sb..ol)čanskýzákoník uzavřené níže uvedeného

dne, měsíce a roku mezi

Objednatelem
lntegrovanéstředllÍškda Slavkov uBma, příspěvková organizace
IČO: 49408381
Sídlo: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupená: Mgr. Vladislava Kulhánkovou, ředitelka školy

(déle jen jako Objcdnatel'") na straně jedné

a

Zhotovitelem:
Kulhánek Emil
IČO: 40478718
Sídlo: Slovákova 1276, 684 01 Slavkov u Brna

(déle .jen jako zhotovitel"') na straně druhé

l. Předmět Smlouvy
(l) Zhotovitel se touto smlouvou zavaztýe k výkonu oprav bytu školníka
(2) specifikované v příloze č. l (dále jen ,.Dílo").
(3) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže
v ČI. II této smlouvy.

ll. Cena Díla a způsob úhrady
(I) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 89 855,- Kč bez DPH.
(2) Cena Díla bude uhrazena na základě vystavené fäktuiy, která bude splňovat všcchny náležitosti
dle zákona o účetnictví a zákonao DPH vplatném znění.

llLDoba a místo plnění
(I) Zhotovitel provede dílo llejpozdeji do 31. 3. 2020.
(2) ZhQtovite! dodá dílo na adresu: Intezrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna.

IV. Předání a převzetí díla
(l) Bude-li mít Dílo v okanúiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol

obsahující výčet tčchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstraněni. Objednatel není povinen převzít
dílo dřive. neZ dQ,ide k odstranění všech vad a nedodělků na náklady Zhotovitde.
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V. Smluvní pokuty
(l) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý
den prodlení s dokončením a předáním vtermínu podle ČI. III této sinlouyy.
(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den
prodlení s platbou cenydila.
(3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den
prodlení s platbou cenyDila.

VI. Závěrečné ustanovení
(l) Tato smlouvainůže být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran,
(2) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním
řádem, zejména občanským zákoníkein.
(4) Zhotovitel bere na vědomí, že je v souladu s ustanovením § 2 písni. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
ňnanční kontrole vc veřejné správě, ve znění pozdějších předpisu, povinen spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.
(S) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen ve smyslu § 219 č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek a za zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infonnacím zveřeinit na
svém profilu zadavatele infomiace q uzavřeně Smlouvě se Zhotovitekni i výši skutečně uhrazené
ceny.
(6) Tato smlouva bude uveřej něna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých sníluv, uveřejnělli tčchto sniluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, sínluvni strany se dohodly, že uveřejněni v
registru sinluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.
(7) Tatosnilouvajevyhotovena vcdvou stqjnopiscch splatnos(íoriEinálu, přičenů každá ze stran obdrží
po jednom.
(B) Na důkaz souhlasu s obsahem této sndouvy a zněníin dohodnutých podmínek připojují
obě strany své podpisy.

Příloha: rozpočet oprav na školníkův byt.

Ve Slavkově u Brna dne 28. 2, 2020

. . . . . rZa o jednatele

MUj-. Vladislava Kulhánková
ředitelka školy
Il1tegrovanástředníškolaS]avko\'uBn]a,
příspěvková organizace

Ve Slavkově u Brna dne 28. 2. 2020

Za zhotovitele
Kulhánek Emil IČO: 40478718



Příloha: rozpoČet oprav na školníkův byt
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