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Smlouva o dílo  
 
 číslo zhotovitele: 06-O-4782-10485/20 
 číslo objednatele: 
 

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění na akci: 

 
NÁZEV AKCE: 

 
ŽÁDOST PRO OBLAST PODPORY 1.4. OPŽP 2014 - 2020  

„ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ (DPP), VAROVNÉHO A 
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (VIS) A LOKÁLNÍHO VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU (LVS) 

PRO OBCE MIKROREGIONU PODRALSKO" 
 

Objednatel 

  Mikroregion Podralsko 
Sídlo: Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná 

 

Smluvní zástupce:   Jiří Hauzer, předseda Mikroregionu Podralsko 
Zástupce pro věci technické: Jiří Hauzer 

IČO:  70809721 

DIČ:   CZ70809721 
  
(dále jen objednatel) 
 
Zhotovitel 
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov 
 
Statutární zástupce:  Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva 
 Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
 
Smluvní zástupce:  Ing. Jan Cihlář, ředitel D 02 
Zástupce pro věci technické: Ing. Jana Řeháková 

 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5 
č.ú.: 19-1583390227/0100 
IČ: 47 11 69 01 
DIČ: CZ47116901 
 
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 
 
 (dále jen zhotovitel) 
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Článek I. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. Objednatel se zavazuje 
provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a řádně zaplatit sjednanou cenu. 
 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem smlouvy je provedení díla: projektová a inženýrská činnost pro akci: 
Žádost pro oblast podpory 1.4 OPŽP 2014-2020 „Zpracování digitálních povodňových plánů (dPP), 
varovného informačního systému (VIS) a lokálního výstražného systému (LVS) pro obce 
Mikroregionu Podralsko" 
Dílo bude zpracováno v souladu s platnou metodikou OPŽP, tj. Programovým dokumentem OPŽP 2014-
2020, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 a 149. výzvou k podávání žádostí o 
poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014-2020, event. dalšími relevantními metodickými pokyny a dokumenty 
souvisejícími s danou problematikou. 
 
Seznam řešených obcí: 
 
Dolní Krupá 
Brniště 
Hamr na Jezeře 
Noviny pod Ralskem 
Okna 
Osečná 
Ralsko 
Stráž pod Ralskem 
Tachov 
Velký Valtinov 
Jablonné v Podještědí 
 
 
Dílo zahrnuje tyto činnosti: 
 
A) Zpracování projektové dokumentace 
 

1) Zpracování projektové dokumentace pro oblast podpory 1.4 2014-2020 Operačního programu 
Životní prostředí – Zpracování digitálních povodňových plánů obcí v Mikroregionu Podralsko, 
přičemž dílo bude obsahovat následující části: 
− popis a rozsah digitalizace povodňových plánů obcí, 
− doložení povodňových událostí, 
− položkový rozpočet. 

 
2) Návrh varovného informačního systému a lokálního výstražného systému pro obce: 

 
Varovný informační systém (VIS) a lokální výstražný systém (LVS): 
− projekční průzkum, zmapování situace pro návrh systému,  
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− návrh varovného informačního systému z hlediska složení a jeho účinnosti (akustické prvky a 
další způsoby varování obyvatelstva, meteorologický monitoring atd.),  

− návrh doplnění části lokálního výstražného systému – to je srážkoměrů a hladinoměrů v 
místech, které představují povodňové riziko případně integrace stávajících prvků 

− mapové podklady s rozmístěním koncových prvků varování a prvků infrastruktury systému  
− technická zpráva s popisem funkcí, uspořádání a provázání komponent systému,  
− návrh řešení výstavby systému z hlediska etapizace,  
− technická specifikace systému a jednotlivých částí včetně finanční kalkulace a návrhu na 

možnost spolufinancování z evropských fondů,  
 

- položkový rozpočet, 
- časový harmonogram. 

 
B) Podání žádosti pro Operační program životního prostředí pro oblast podpory 1.4. 2014-2020 
 

− Zajištění všech dalších dokumentů, nutných pro podání žádosti: 
− doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele, 
− doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR, 
− prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH, 
− stanovisko příslušného stavebního úřadu, 
− stanovisko krajského hasičského záchranného sboru, 
− čestná prohlášení, 
− ekonomické doklady, 
− odstranění nedostatků zjištěných v rámci veškerých kontrol ze strany poskytovatele dotace. 

 
- Příprava a zkoncipování žádosti pro Operační program životního prostředí pro oblast podpory 

1.4. 2014-2020 na poskytnutí finanční podpory pro realizaci projektu zpracování digitálního 
povodňového plánu dle bodu A včetně podání žádosti jménem objednatele a vyplnění žádosti 
do MS2014+. 

 
 

Článek III. 
Doba plnění 

 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat je objednateli v následujících termínech:  
 
 
zahájení prací:   okamžitě po podepsání smlouvy o dílo 
 
ukončení prací:  do 17. 12. 2020  
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Článek IV. 
Cena díla 

 

Obec A2) VIS A1) dPP B) žádost celkem 
Dolní Krupá 13 381 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 24 081 Kč 

Brniště 13 038 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 23 738 Kč 

Hamr na Jezeře 11 826 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 22 526 Kč 

Okna 8 760 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 19 460 Kč 

Osečná 16 148 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 26 848 Kč 

Ralsko 18 480 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 29 180 Kč 

Stráž pod Ralskem 10 325 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 21 025 Kč 

Tachov 6 039 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 16 739 Kč 

Velký Valtinov 9 925 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 20 625 Kč 

Jablonné v Podještědí 12 197 Kč 8 000 Kč 2 700 Kč 22 897 Kč 
Cena celkem bez 
DPH 120 119 Kč  80 000 Kč  27 000 Kč   227 119 Kč  

 
 
Cena díla (bez DPH)   227 119 Kč.  
DPH 21 %    47 695 Kč 
Cena s DPH:    274 814 Kč 
 
Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném dokončení díla nebo jeho částí (A, B) a splnění 
všech závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

 
 
 

Článek V. 
Fakturační podmínky 

 
1. Zhotovitel poskytne záruku v délce trvání 24 měsíců od data předání díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje 

objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady díla, za něž zhotovitel zodpovídá, bezplatně 
odstranit. 

2. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany zadavatele a orgánů provádějících 
veřejnoprávní kontrolu. 

3. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající obchodním zákoníkem. 
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 výtisky zhotovitel. 
5. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 
6. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům bez omezení, že tuto smlouvu uzavřeli podle 

své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy. 
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V Osečné, dne 26. 11. 2020      V Praze, dne 20. 11. 2020 
 
 
Objednatel        Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
............................................         .................................................. 
Jiří Hauzer         Ing. Jan Cihlář 
předseda mikroregionu Podralsko     ředitel divize D02   
          VRV a.s. 
         . 
 


