
SMLOUVA 0 WPOØÁDÁNi ZÁVAZKÙ

uzavøená dle § 1746, odst. 2 zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákonik, v platném znìni,
mezi tìmito smluvními stranami:

Dìtský domov se š kolou, základni š kola a š kolní jídelna, Školni 89, 471  28 Hamr na Jezeøe

Zastoupený øeditelem Mgr. Václavem Konopiským:

lè: 622 37 047

(dále jen „objednatel")

a

Vladimír Èermák

IÈ:  16441150

DIÈ: 

(dále jen „dodavatel")

1'

Popis skutkového stavu

1.    Smluvní  strany  uzavøely  dne  1.4.2019  smlouvu  o  dílo,  jejímž  pøedmìtem  bylo  -„DDŠ

Hamr  na  Jezeøe  - Výmìna  støeš ního  pláš tì  objektu  èp.  76  v Hamru  na  Jezeøe".  Tato

smlouva  by\a  uzavøena  v souladu  s výsledkem  zadávaciho  øizeni  na  výbér dodavatele

díla.

2.    Strana   objednatele   je   povinným   subjektem   pro   zveøejòováni   v Registru   smluv   dle

smlouvy uvedené v ustanovení odst.  1. tohoto èlánku a má povinnost uzavøenou smlouvu

zveøejnit  postupem  podle  zákona  è.   340/2015  Sb.,  zákon  o  registru  smluv,  ve  znìní

pozdìjš ích  pøedpisù (dále jen „ZRS").

3.    Obì  smluvni  strany  shodnì  konstatují,  že  do  okamžiku  sjednání  této  smlouvy  nedoš lo

k øádnému  uveøejnìní  smlouvy  uvedené  v odst.   1   tohoto  èlánku  v Registru  smluv  dle

pøisluš ného zákona a že jsou si vìdomy právních následkù s tím spojených.
4.   Vzájmu   úpravy   vzájemných   práv   a   povinností   vyplývajicích   zpùvodnì   sjednané

smlouvy,   s ohledem   na   skuteènost,   že   obì   strany   jednaly   svìdomim   závaznostj

uzavøené   smlouvy   avsouladu   sjejím   obsahem   plnily,    co   si   vzájemnì   ujednaly,

a ve snaze   napravit  stav  vzniklý  v dùsledku   neuveøejnìni   smlouvy  v Registru   smluv,

sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znìni, jak je dále uvedeno.

11.

Práva a závazky smluvnich stran

1.    Smluvni   strany   si   tímto   ujednánim   vzájemnì   stvrzuji,   že   obsah   vzájemných   práv

a povinnosti,   který  touto  smlouvou  novì  sjednávaji,  je  zcela  a  beze  zbytku  vyjádøen
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textem pùvodnì sjednané smlouvy`, která tvoøi pro tyto úèely pøilohu této smlouvy.  Lhùty

se  rovnìž øidi  pùvodnì  sjednanou  smlouvou  a  poèítaji  se  od  uplynuti  31  dnù  od  data

jejiho uzavøeni.
2.    Smluvní  strany prohlaš uji,  že veš kerá vzájemnì  poskytnutá  plnìní  na  základì  pùvodnì

sjednané  smlouvy  považuji  za  plnìní  dle této  smlouvy  a  že  v souvislosti  se  vzájemnì

poskytnutým   plnìnim  nebudou  vzájemnì  vznáš et  vùèi  druhé  smluvní  stranì  nároky
z titulu bezdùvodného obohacení.

3.    Smluvní  strany  prohlaš uji,  že  veš kerá  budouci  plnìní  z této  smlouvy,  která  mají  být  od

okamžiku  jejiho   uveøejnìní   v RS   plnìna   v souladu   s obsahem   vzájemných   závazkù

vyjádøeným v pøiloze této smlouvy, budou splnìna podle sjednaných podminek.

4.    Smluvní strana,  která je povinným subjektem  pro zveøejòováni  v registru smluv dle ZRS

smlouvy  uvedené  v èl.  1.  odst.  1  této  smlouvy,  se  timto  zavazuje  druhé  smluvní  stranì

k neprodlenému   zveøejnìni   této   smlouvy   a   její   kompletni   pøilohy   v registru   smluv

v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

111.

Závìreèná ustanoveni

1.    Tato smlouva o vypoøádání závazkù nabývá úèinnosti dnem uveøejnìni v Registru smluv,

2.   Tato   smlouva   o   vypoøádáni   závazkù   je   vyhotovena   ve   dvou   stejnopisech,   každý

s hodnotou originálu, pøièemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Hamru na Jezeøe dne 2.9.2020

Pøíloha è.  1  -Smlouva ze dne 1.4.2019

'  Vpílpadì  jakýchkoli  zmìn  smlouvy  na  veøejnou  zakázku  musi  být  tyto  zmìny  v souladu  s  §  222  zákona

è.134#016,  o  zadávánl  veøejných  zakázek,  jinak  by  mohl  být  postup  zadavatele  považován  za  pøestupek  dle

§ 268 tohoto zákona.
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SMLOUVA 0 DILO
Uzavøená podle obèanského zákoníku è. 89/2012 Sb., dle ust.  § 2586 až 2630

OBJEDNATEL:         Dìtský domov se š koLou, zákJadní š kola a š kolní jídelna,

Ško]ní 89, 471 28 Hamr na Jezeøe
IÈ: 622 370 47
zastoupený øeditelem Mgr. Václavem Konopiským
è. úètu: 60228824/ 0600

(dále jen objednatel) na stranì jedné

ZHOTOVITEL:       Vladimír èermák

IÈ:  164 41150

(dále jen zhotovitel) na stranì druhé

Smlouvu o dílo

1.

PØEDMÌT DÍLA
1.          Pøedmìtem  smlouvy je  závazek  zhotovitele  provést  stavbu:  DDŠ  Hamr  na  Jezeøe  -

Výmìna støeš ního pláš tì objektu èp. 76 v Hamru na Jezeøe v souladu s podmínkami a
termíny této Smlouvy a v souladu se zákonem è.  183/2006 Sb., stavební zákon, s platnými
technickými  normami  (dle  zákona  è.  22/1997  Sb.,  v platném  znìní  a  naøízení  vlády
190/2002   Sb.,   a   163/2002   Sb.),   pøedpisy   a   zákony   Èeské   republiky.   Stavba   bude

provedena dle projektové dokumentace a rozpoètu, který je pøílohou smlouvy.

11.

CENA DÍLA
1.   Objednatel   se   zavazuje   zaplatit   zhotoviteli   cenu   díla,   která  se   stanoví   smluvnì   za

podmínek zákona o cenách celkovou èástkou ve výš i:
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Tato cena je stanovena jako cena maximální.

2.   Objednatel  prohlaš uje,  Že  výš e  uvedený  pøedmìt  plnìní  není  pouŽíván  k  ekonomické

èinnosti, ale pro potøeby související výluènì s èinností pøi výkonu veøejné správy, a proto
ve smyslu infomace GFØ a MFÈR ze dne 9.11.2011  nebude aplikován režim pøenesení
daòové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

3.   Provedené   práce   budou   hrazeny   prùbìžnì   na   základì   daòových   dokladù   (fáktur)
vystavených  Zhotovitelem  jedenkrát  mìsíènì,  pøièemž  datem  zdanitelného  plnìní  je

poslední den pøísluš ného mìsíce. Nedílnou souèástí fáktury musí být soupis Objednatelem
a  technickým  dozorem  potvrzených  provedených  prací  (bez  tohoto  soupisu je  daòový
doklad  neplatný).  Veš keré  doklady  prokazující  oprávnìnost  Íákturace  Zhotovitele  pøedá
Zhotovitel  TDS  vždy  ve  tøech vyhotoveních,  která  budou  sloužit  výhradnì  pro  potøeby
Objednatele.

4.    Smluvní  cena  je  vèetnì  DPH  splatná  objednatelem  do  30  dnù  po  pøevzetí  fáktury  a

pøedchozím pøevzetí smluveného díla.
5.   Zmìna cenyje možná pouze v pøípadech kdy:

ˆ:.   objednatel  bude  požadovat  provedení  jiných  prací  než  tìch,  které  jsou  uvedeny

v zadávací dokumentaci,
ˆ:.   objednatel  bude  požadovat jinou  kvalitu  prací  nebo  dodávek,  než jaká je  uvedena

v zadávací dokumentaci,
ˆ:.   v prùbìhu stavby dojde ke zmìnám sazeb danì z pøidané hodnoty,

6.   Faktua bude vyhotovena ve dvou originálech a pøesného uvedení místa provedeného díla.
Na dílo neposkytujeme zálohy.

111.

D0BA PLNÌNÍ

1.   Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli øádnì pøedat nejdéle do
5.6.2019.

2.    Objednatel v rámci vèasného zhotovení díla zajistí zhotoviteli pøístup k pøedmìtu díla.

IV.
ODPOVÌDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

1.   Zhotovitel  odpovídá  za  bezzávadnost  díla  a jeho  øádné  provedení,  zejména  v souladu
s požadavky objednatele.

2.   Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezzávadnost díla v délce 60 mìsícù.
V prùbìhu záruèní doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je

povinen  nejdéle  do  30  dnù  reklamaci  vyøídit  nebo  se  dohodnout  na jiném  termínu  dle
poèasí. V pøípadì, Že nebude do tohoto temínu realizované bezplatné odstranìní vady na
pøedmìtu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výš i 0,5 % z ceny pøedmìtu díla za
každý   dalš í   zapoèatý   den   prodlení   s opravou   reklamované   vady,   poèínaje   dnem

prokazatelného oznámení.
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V.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.   Zhotovitel se zavazuje pøi plnìní smlouvy dodržovat závazné údaje uvedené ve fomuláøi
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  Zhotovitel je zejména povinen spolupùsobit pøi výkonu
finanèní  kontroly  ve  smyslu  §  2  písm.  e)  a  §   13  zákona  è.  320/2001   Sb.,  o  finanèní

kontrole ve veøejné správì a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjš ích pøedpisù, tj.

je povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o poskytnutých  službách hrazených
z veøejných  výdajù  nebo  z veøejné  finanèní  podpory  v rozsahu  nezbytném  pro  ovìøení

pøísluš né operace.  Tutéž povinnost je dodavatel povinen požadovat po svých pøípadných
poddodavatelích.

2.   Dnem nabytí úèinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen po dobu prací zamezit vstup na

pracoviš tì nepovolaným osobám.
3.   Zhotovitel je povinen udržovat staveniš tì ve stavu zabraòujícím vzniku pøípadných š kod

na  majetku  objednatele,  pøípadnì  na  sousedících  pozemcích,  nemovitostech.  Pokud  by
k tomu doš lo, neprodlenì odstraní zhotovitel š kodu na vlastní náklady.

4.   Zhotovitel je povinen staveniš tì vyklidit ve lhùtì do 5  dní po dokonèení díla a pøedat je
objednateli.

5.   Zhotovitel prohlaš uje, Že pøi provádìní prací dodrží pøísluš né bezpeènostní pøedpisy.
6.   Objednatel je  oprávnìn kontrolovat prùbìžnì provádìní díla.  Pokud zjistí,  Že zhotovitel

neprovádí  dílo  dle  povinností  vyplývajících  z této  smlouvy,  zejména  v pøípadì  skluzu
nebo zjiš tìní vad díla, je oprávnìn žádat zhotovitele o odstranìní zjiš tìných nedostatkù.

7.    Kontrolouje povìøen pracovník: Pavel Škubal, mob.tel.: 607 764 380.
8.   Za zhotovitele je povìøen kjednání s objednatelem :

Vladimír Èemák, mob.tel.: 732 863 684, e-mail: cermak.cermakml@icloud.com.

VI.
SPLNÌNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1.   Zhotovitel je  povinen  alespoò  1  týden  pøedem  vyzvat  objednatele  k  pøedání  a  pøevzetí
díla.

2.   Pøedání a pøevzetí se uskuteèní v místì plnìní. Øádné pøedání a pøevzetí, jehož souèástí je
vytknutí pøípadných vad a nedodìlkù díla,  se zaznamená v zápise o pøevzetí, který musí
být podepsán oprávnìnými zástupci obou smluvních stran.

VII.
SMLUVNÍ POKUTY

1.   Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty v pøípadì nedodržení povinností
vyplývajících z této smlouvy:
1.1.Pokutu  ve  výš i  1%  z celkové  ceny  díla  za  každý  zapoèatý  den  prodlení  s pøedáním

poslední èásti díla dle bodu 111.
1.2.Za  nevyklizení  a  nepøedání  staveniš tì  dle  bodu  V/3   1000,-Kè  za  každý  zapoèatý

týden prodlení.
2.   Objednatel  je  povinen  zaplatit  zhotoviteli  smluvní  pokuty  v pøípadì  nedodržení  svých

povinností, vyplývajících z této smlouvy:
2.1.Za každý den prodlení s platbami dle bodu 11. ve výš i 0,05% z fákturované èástky,
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VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1.   Obsah   této   smlouvy   je   možné   zmìnit   nebo   doplnit   pouze   písemným   dodatkem
odsouhlaseným obìma smluvními stranami.

2.   Smluvní  strany  mohou  od  smlouvy  odstoupit  po  vzájemné  dohodì  do   7  dnù  pøed
zapoèetím prací a to písemnou formou.

3.   Pokud budou práce na díle již zahájeny, zhotovitel se zavazuje práce dokonèit sám nebo
zajistí dokonèení u jiné fimy. V tom pøípadì zùstává za splnìní pøedmìtu díla odpovìdný.

4.   Plnou  odpovìdnost  pøebírá  i  za  Škody,  které  by  z dùvodu  pøeruš ení  nebo  nedokonèení

prací vznikly.
5.   Smlouva se vyhotovuje ve ètyøech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

dvì vyhotovení. Každý z výtiskù má platnost originálu.
6.   Smlouva nabývá platnosti a úèinnosti  souèasným podpisem oprávnìných zástupcù obou

smluvm'ch stran.
7.   Obì strany prohlaš ují, Že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vùli. Byla

uzavøena dobrovolnì, nikoliv v tísni coŽ stvrzují vlastnoruèními podpisy.

V Harnru na Jezeøe dne :  1.4.2019 V pertolticíchpodRalskemdne :     /  4   4ý/9
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