
SMLOUVA O DÍLO
O DODÁVCE STAVEBNÍCH PRACÍ

ČÍSLO SMLOUVY: 2/2019

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace 
Václavské náměstí 133/8
669 02 Znojmo
zastoupena: ředitelkou Mgr. Renatou Jahodovou
tel: +420 739 389 031
IČO: 7092121 1
e-mail: renata.jahodova@zsvaclavskenam.cz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 203 887 430 / 0600

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor objednatele Ing. Marcel Křižka, e-mail: 
marcel.krizka@snznojmo.cz, tel.: +420 731 127 780

1.2. Zhotovitel: STAVE s. r. o.
Lahoferova 21
671 82 Dobšice 
zastoupena: jednatelem Jaroslavem Krulem 
tel.: +420 603 569 207
IČO: 25338943
DIČ: CZ25338943
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Číslo účtu: 513 516 002/2700
f.je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26819

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel zajistí pro objednavatele provedení stavebních prací - opravy sítí kolem hřiště ZŠ 
Václavské náměstí 8, Znojmo.

III. ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ

3.1. Stavební práce budou provedeny dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 4. 7. 2019. Blíže 
specifikované Ing. Marcelem Křižkem, e-mail: . tel.: +420 731 127 780.niarcel.krizka@snznojmo.cz

IV. ČAS PLNĚNÍ

4.1. Zahájení prací: 18. 11.2019
4.2. Ukončení prací: 18. 12.2019

V. CENA

5.1. Cena je stanovena dohodou, a to v celkové výši včetně DPH Kč 79.647,91 (tj. Kč 65.824,72 bez 
DPH. DPH 21 % Kč 13.823,19) pro práce provedené v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 4. 7. 2019.

5.2. Provedené práce nad rámec cenové nabídky budou odsouhlaseny objednatelem a budou fakturovány 
dle ceníku RTS AP 800 - Běžné stavební práce (popř. hodinovou sazbou 250,- Kč/h bez DPH).
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena za zhotovení díla bude hrazena:
- na základě vystavené faktury - rekapitulaci již provedených prací
- splatnost faktury 7 dní od vystavení a doručení objednateli

VIL ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle platných norem a v záruční 
době bude mít vlastnosti odpovídající platným předpisům a normám.

7.2. Záruční doba je stanovena na 36 měsíců a začíná dnem odevzdání díla objednateli.

VIII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a prohlašuje, že má sjednáno pojištění z odpovědnosti u 
POJIŠŤOVNY UNIQA.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

9.1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v článku II. po termínu uvedeném v bodu 4.2., zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení.

9.2. Při nedodržení termínu splatnosti faktury objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
dlužné částky za každý týden prodlení.

9.3. Při odstoupení od smlouvy ze strany objednatele budou uhrazeny skutečně vynaložené náklady na 
zhotovení díla.

X. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Jako zápis o předání a převzetí díla bude pořízen zápis o předání a převzetí díla, kde budou uvedeny 
případné vady a nedodělky s termínem jejich odstranění a podepsán objednavatelem i zhotovitelem.

XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

11.1. Smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel, jedno zhotovitel.


