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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava Sm |Ouva

úřad městského obvodu

Iouva o dílo

 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ Občanský zákoník “)

Smluvní strany

statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: czoos45451 _ plátce DPH

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID DS: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta

peněžní ústav:

číslo účtu:

číslo smlouvy:

dálejen „ Objednatel“

a

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 61989100

DIČ: CZ61989100

ID DS: d3kj88v

zástupce: Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc., děkan EkF

zástupce ve věcech technick 'ch: In . Jaroslav Urminsk' Ph. D.

číslo účtu:

dálejen „Zhotovitel “

 

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Sm10uva")

Článek |.

Uvodní ustanovení, prohlášení, účel

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu se skutečnosti v době

uzavření této Smlouvy, a že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci

právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.

2. Účelem je zpracování a nápomoc při tvorbě dokumentu „Strategický plán udržitelného rozvoje

městského obvodu Slezská Ostrava na období 2022 - 2029“, střednědobý koncepční dokument, který

bude sloužit Objednateli jako nástroj koordinace rozvojových aktivit na podporu sociálního

a ekonomického rozvoje městského obvodu Slezská Ostrava (dále jen „Dílo“ nebo „Strategický plán“).

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této Smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět této Smlouvy není plněním nemožným a že tuto Smlouvu uzavřely
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po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

 

 

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětného Díla, a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla v termínech stanovených touto Smlouvou

nezbytné.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti, kterou kdykoliv na požádání

předloží v originále zástupci Objednatele k nahlédnutí.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní

odpovědnost a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční Dílo.

2. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zhotoveno v rozsahu:

Analytická část Strategického plánu

— Rozsah minimálně 20 normostran

- Vytvoření profilu území obvodu — (charakteristika území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura,

vybavenost, životníprostředí, správa obce)

- Zmapování vybraných strategických a koncepčních materiálů na území statutárního města Ostravy

v souvislosti s městským obvodem Slezská Ostrava

- Sběr vstupů ze strany Zhotovitele ajejich syntéza

- Syntéza podkladů dodaných Objednatelem — zpracování dotazníku z roku 2019, zpracování výstupů

pracovních skupin, zpracování dodaných datových podkladů

- Srovnání s vybranými územními jednotkami

- Sestavení východisek pro návrhovou část — tvorba SWOT analýzy

Návrhová část Strategického plánu

- Rozsah minimálně 20 normostran

- Formulace vizí a prioritních cílů

- Vypořádání připomínek zjednání pracovních skupin k výstupům

- Příprava a realizace interview s vybranými stakeholdery městského obvodu Slezská Ostrava

- Finalizace dokumentu

Implementační část Strategického plánu

— Rozsah minimálně l5 normostran

- Vytvoření akčního plánu a jeho provázání s dostupnými a potenciálními zdroji financování

3. Dílo bude Objednateli dodáno ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a rovněž i v elektronické podobě

na datovém nosiči, a to následovně: ve formátu *.pdf kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader

a editovatelné verzi (např.: *.doc; *.xls atd.).

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této

Smlouvy, požadavky stanovenými v průběhu této smlouvy dohodou Zhotovitele a Objednatele.

5. Zhotovitel je povinen se prostřednictvím svého pověřeného zástupce podílet na prezentaci Strategického

plánu zástupcům Objednatele v rámci schvalovacího procesu v příslušných orgánech městského obvodu

Slezská Ostrava a statutárního města Ostravy.

Článek |||.

Cena a úhrada vynaložených nákladů

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za Dílo ve výši 250 000 Kč bez DPH s tím, že zhotovitel je oprávněn

vyúčtovat spolu s cenou díla rovněž DPH v zákonné výši.

2/8 Smlouva o dílo

OSTRAVA
!!!

SLEZSKÁ OSTRAVA

 



 

Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava SmIouva

úřad městského obvodu

 

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti této Smlouvy

a zahrnující veškeré profesně předpokládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celého Díla

v rozsahu čl. II této Smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádně a úplné provedení Díla.

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

Smlouvě.

5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 261 l Občanského

zákoníku.

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy je vyúčtování označené jako

faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura“).

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

dle § 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět této Smlouvy,jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

této Smlouvy),

c) obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystavení Faktury,

f) lhůtu splatnosti Faktury,

g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku,

h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

i) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

4. Fakturu za Dílo je Zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků a dnem

zdanitelného plnění Faktury je rovněž datum předání Díla bez vad a nedodělků.

5. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí

jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

6. Lhůta splatnosti Faktury je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele

zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

7. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.

Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XII. odst. 4 této Smlouvy.

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy

Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí

Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nové vystavené Faktury.

Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.

10. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel oprávněn

uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a Zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele

uhradit sjednanou cenu.

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
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Článek V.

Doba a místo plnění

1. Provádění Díla dle této Smlouvy bude započato ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy a bude

realizováno v termínech dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Strategický plán bude zpracován nejpozději do 31. 05. 2022.

3. Místem plnění pro předání veškerých písemných výstupů z plnění předmětu této Smlouvy je sídlo

Objednatele, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor investic a strategického rozvoje, tj. nám. J.

Gagarina 4/1196, Ostrava — Slezská Ostrava.

4. Objednatel se zavazuje kompletní výstup realizace předmětu plnění, tj. Strategický plán převzít v případě,

že dílo bude řádně dokončeno.

5. O předání a převzetí Díla se sepíše předávací protokol, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či

nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí.

6. Dílo je provedeno dnem jeho řádného dokončení a převzetí Objednatelem. Objednatel tuto skutečnost

potvrdí podpisem předávacího protokolu.

7. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez

výhrad. Objednatel je povinen převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě

ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným

způsobem neomezují, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a

nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokole a délku jejich záruky.

Článek VI.

Provádění Díla

l. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, kteréjsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.

3. Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo znemožňující

provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout

mu další postup.

4. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této Smlouvy s odbornou péčí.

5. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této Smlouvy bez souhlasu

Objednatele.

6. Za Zhotovitele je k jednání ve věcech podle této Smlouvy oprávněn jednat Ing. Jaroslav Urminský,

Ph.D., příp. jiná osoba jím pověřená.

7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady, které má ve svém držení, vztahující se

k předmětu Smlouvy, které specifikuje Zhotovitel. Objednatel se dále zavazuje podle svých možností

přispět k získání těch podkladů v držení jiných subjektů, k nimž má odpovídající přístup, s cílem zabránit

neefektivnímu vícenásobnému jednání s dotčenými orgány státní správy, samosprávy a dalšími

organizacemi.

Článek VII.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy, dále

se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel,

a zachová si v této Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem

řádného předání Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy. Záruční doba se

prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

4. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat

písemně, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel musí vady popsat a uvést, jak
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se projevují.

5. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně a ve lhůtě, kterou si mezi sebou Objednatel

aZhotovitel dohodnou. Stejné účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla

s výhradami dle čl. V. odst. 7 této Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace dle odst. 4 tohoto článku

písemně oznámit Objednatelí, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč

reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol

odeslaný Objednatelem V poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

8. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

9. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou

v Občanském zákoníku.

Článek VIII.

Vzájemná součinnost

1. O složení pracovních skupin a strategického týmu rozhodne starosta městského obvodu na návrh odboru

investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Celkově se bude jednat

o 4 pracovní skupiny a ] strategický tým, nedohodnou—li se strany jinak. O této změně je oprávněna

rozhodnout osoba zastupující Objednatele dle této Smlouvy.

2. Jednání pracovních skupin a strategického týmu bude probíhat následovně:

a. jednání bude svolávat zástupce Objednatele a bude probíhat V prostorech zajištěných

Objednatelem,

b. moderování jednání bude v kompetenci Objednatele za případné účasti Zhotovitele na jeho

žádost,

c. zápis z jednání bude pořizovat Objednatel, zápis bude zaslán jako podklad k dalšímu řešení

Zhotoviteli.

3. Objednatel poskytne Zhotoviteli získané relevantní podklady pro zpracování Strategického plánu, a to bez

odkladu V nejbližším možném termínu po získání těchto podkladů.

Článek IX.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

2. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednatelí či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti

stanovené zákonem či porušením povinnosti z této Smlouvy, nahradí škodu ztoho vzniklou, a to jejím

odstraněním a pokud to není dobře možné, tak V penězích.

3. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu

jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám.

4. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou v této

Smlouvě a vedle v této Smlouvě ujednaných povinností.

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

6. Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého Díla bez vad.

7. Za újmu se považuje i újma vzniklá Objednatelí tím, že Objednatel musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinnosti Zhotovitele.

8. Zhotovitel uhradí Objednatelí újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této Smlouvy

9. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činnosti. Toto pojištění

je povinen Zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.

10. V případě, že Objednatelí nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná

újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je Zhotovitel povinen

tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
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Článek x.

Smluvní pokuty

l. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. V. odst. 1 této Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, a

Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů ode

dne doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet

Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

3. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou

utvrzenou.

Článek XI.

Odstoupeni od Smlouvy a jiná ujednání

1. Způsoby ukončení této Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy nebo

touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy, a to v případech, kdy Zhotovitel neprovádí

Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění Díla vede

nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.

3. Odstoupeni od této Smlouvy je účinné dnem jeho dojití Zhotoviteli.

4. Odstoupením od této Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud

již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem

ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy.

Článek XII.

Ostatni ujednání

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla se Objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku,

a to nejpozději do 7 dnů ode dne splnění závazku.

3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti

z této Smlouvy třetí osobě.

4. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného touto Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních

účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) pisemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, ato na

adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. později písemně

aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní strany jsou srozuměny stím, že:

1. zásilkajedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále

jen „Zásilka “)

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právníjednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev

vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě
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adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla

třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XIII.

Licence

1.

3.

Zhotovitel jako autor jednotlivých výstupů/dokumentů v rámci realizace Díla poskytuje v souladu

s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku touto Smlouvou Objednateli oprávnění k výkonu

práva užít Dílo dle této Smlouvy jako celek i jeho jednotlivé části jako výhradní licenci všemi způsoby

uvedenými v ustanoveních § 12 až § 23 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších

předpisů. Objednatel se tímto stává držitelem těchto majetkových práv na celou dobu ochrany práv k Dílu,

tj. až do doby, než se stanou volnými. Licence není žádným způsobem omezena, tj. Objednatel není

omezen časově, teritoriálně, způsobem užití, množstevně či jinak. Objednatel není povinen licenci

využívat. Nevyužitím licence smluvní vztah nezaniká. Zhotovitel tímto tedy poskytuje Objednateli

bezúplatnou výhradní licenci k užití Díla (či jeho části), která je neomezená.

Smluvní strany v souladu s Občanským zákoníkem sjednávají, že Objednatel je oprávněn poskytnout

všechna oprávnění k výkonu práv Dílo užít, která jsou součástí licence třetím osobám, přičemž

je Objednatel může zmocnit k dalšímu převodu těchto oprávnění, a tyto třetí osoby jsou pak oprávněny

oprávnění dále převádět. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 2363 OZ dále sjednávají, že nabyvatel

je oprávněn postoupit všechny oprávnění k výkonu práva Dílo užít, která jsou součástí licence na třetí

osoby. Je na vůli Objednatele, zda a event. vjakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat, resp. bude

uplatňovat další práva v rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřejnění Díla či neužívání Díla nelze

považovat za nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k Dílu. Zhotovitel nemá nárok

na další odměnu při Objednatelově poskytnutí podlicence Díla nebo postoupení Díla třetí osobě.

Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci Díla nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích stran.

Článek XIV.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Smlouvy, uzavřené v souladu s českým právním řádem,

a touto Smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými

ustanoveními Občanského zákoníku, Zákona o registru smluv a právními předpisy souvisejícími.

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní

strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy.

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této

Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu svýslovnými ujednáními této Smlouvy a nezakládá žádný

závazek žádné ze smluvních stran.

V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným, neplatným či zdánlivým, zůstávají

ostatní ujednání této Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit

ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu

ujednání původního.

Tuto Smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této Smlouvy nelze dále postupovat.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabidky.

Veškeré změny a doplnění této Smlouvy vyžadují písemnou dohodu smluvních stran, a to dodatky, které

musí být v listinné podobě a vzestupně očíslovány.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,

nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této

Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
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   8. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech majících platnost originálu, z nichž si Prodávají „

ponechá dva (2) stejnopisy podepsané oběma smluvními stranami, přičemž jeden (1) takovýto stejnopis

přiloží k návrhu na vklad vlastnického práva, a Kupující si ponechá jeden (1) takovýto stejnopis.

9. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany

se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

Článek xv.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 25. 8. 2021 svým usnesením

č. 3793/ZMOb-Sle/1822/85.

Za Objednatele Za Zhotovitele

V Ostravě dne 5/th LJ/y/ V Ostravě dne /4 ’ 4%?7

    

'-./'-;f3-;;»;<;,.s_

Isa-mica. m]

{.anqu .

7-.“ 27 a ;'
50‘ :;ls'.

Bc. Richard Vereš l CSc

starosta děkan EkF
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