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DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

: město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiřím Crhou - starostou města Blansko
:00279943
: CZ 00279943
:
:

: Ing. Petr Mráček, Ph.D.

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

a

: Atelier 99 s.r.o.

: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
: Ing. Martinem Jeřábkem a Ing. Petrem Prokšem - jednateli
: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

81417
:02463245
: CZ02463245

Zpracovatel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR

IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:
Odpovědný projektant: Ing. Martin Jeřábek
Hlavní inženýr projektu: Ing. Ivana Ambrožová

Ing. Pavel Gregor

(dále jen „zpracovatel")

I.

Rekapitulace stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020 Smlouvu o projekční činnosti č. 2020/001750/INV/DS,
jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace na akci s názvem „Městské lázně
Blansko" (dále jen „Smlouva o projekční činnosti").

2. Dne 07.07.2021 obdržel objednatel od zpracovatele Žádost o navýšení ceny díla a o úpravu
termínů plnění a platebních milníků, kdy ani po opakovaných jednáních nedošlo mezi
objednatelem a zpracovatelem k dohodě.

3. V souladu s usnesením č. 24 přijatém na 62. schůzi Rady města Blansko konané dne 20.07.2021
a v souladu s ustanovením § 223 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů objednatel vypověděl závazky ze Smlouvy o projekční
činnosti s účinky ke dni 31.08.2021.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy
o projekční činnosti a s ohledem na čl. XI. odst. 10.7. předmětné Smlouvy o projekční činnosti,
dle kterého zpracovatel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak,
sjednávají smluvní strany tuto dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.
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II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel dokončí rozpracovanou část plnění dle Smlouvy 
o projekční činnosti, tj. Etapu 1 - dokumentace pro územní a stavební řízení, a to v rozsahu 
sjednaném Smlouvou o projekční činnosti v následujících termínech:

Předložení
k závěrečným připomínkám objednateli před plněním dle 
bodu b). Objednatel si vyhrazuje 6 pracovních dní 
k vyjádření k této dokumentaci.

projektové dokumentacekompletní
nejpozději do 
14.01.2022

a)

Podání kompletní dokumentace na dotčené orgány státní 
správy, správce inženýrských sítí a subjekty, které budou nejpozději do konce 
výstavbou dotčeny a jejichž zájmy a práva může výstavba 
ohrozit za účelem získání souhlasných vyjádření a 
stanovisek.

Termín je závazný za podmínky, že objednatelem nebude 
požadováno významně odlišné řešení projektového záměru.

I. 2022

b)

Podání dokumentace bouracích prací na stavební úřad, či 
jiné relevantní orgány a organizace, k zahájení patřičných nejpozději do konce 
řízení

c)
IV. 2022

nejpozději do konce 
IV. 2022

Podání ucelené kompletní dokumentace na stavební úřad, 
či jiné relevantní orgány a organizace, k zahájení patřičných 
řízení 

d)
MILNÍK 2 Zpracovatel není v prodlení splněním tohoto termínu, 

pokud splnil termín uvedený pod písm. b) a oslovené 
subjekty se nevyjádří v předpokládaném termínu max. 60 
kalendářních dnů.

Zajištění vydání všech rozhodnutí a povolení 

Předpokládaný nejzažší termín všech vydání
e)

konec VII. 2022

Zajištění všech rozhodnutí a povolení v právní moci 

Předpokládaný nejzažší termín nabytí právní mocif)
konec Vlil. 2022

do 2 týdnů od nabytí 
právní moci 
rozhodnutí a 

povolení.

Předání povolené projektové dokumentace s kompletní 
dokladovou částí vč. finálních nákladů stavby objednateli,9)

Kompletní dokumentace zahrnuje zejména vlastní projektovou dokumentaci stavby a všech 
stavebních, provozních a technologických objektů včetně zapracování připomínek objednatele, 
zapracování podnětů z pravidelných kontrolních pracovních výborů projektu, zapracování 
připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti, zajištění kladných stanovisek a souhlasů 
všech dotčených orgánů a organizací, správců inženýrských sítí a souhlasů vlastníků pozemků.

Zpracovávaná projektová dokumentace bude vycházet z architektonické studie novostavby 
objektu městských lázní ze dne 02.06.2021 představené na 12. zasedání Zastupitelstva města 
Blansko dne 22.06.2021.

2. Celková cena za dokončení této rozpracované Etapy 1 činí 4.784.000,- Kč bez DPH a je 
sjednána jako cena maximální a nejvýše přípustná. K ceně bez DPH bude připočtena daň

Strana 2 (celkem 3)



z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena bude uhrazena
na základě fakturace zpracovatele následujícím způsobem:

Po dokončení projektové dokumentace etapy včetně
zapracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých
při výkonu inženýrské činnosti včetně nákladů stavby a
podání na stavební úřad (bude prokázáno zahájeným
stavebním řízením ze strany stavebního úřadu).

s
z celkové ceny za splnění
rozpracované ETAPY 1

70%

Po předání povolené projektové dokumentace s kompletní
dokladovou částí vč. finálních nákladů stavby objednateli

z celkové ceny za splnění
rozpracované ETAPY 1

30%

3. V souladu se závěrem článku XI. odst. 10.7. Smlouvy o projekční činnosti, platí, že na
zpracovatelem předané a objednatelem převzaté plnění, se i po ukončení Smlouvy o projekční
činnosti vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně
odpovědnosti za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a ujednání o výkonu
autorského dozoru k objednatelem převzaté části plnění. V otázce smluvních pokut se celkovou
cenou rozumí cena sjednaná dle této dohody vč. aktuálně platné výše DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zpracovatel.

2. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

4. Zpracovatel souhlasí s uveřejněním této dohody v souladu se zvláštními právními předpisy,
zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů
zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této dohody.

5. Tato dohoda se uzavírá na základě rozhodnutí starosty ve věci mu svěřené Radou města
Blansko usnesením č. 40 přijatým na její 64. schůzi dne 21.09.2021.

£.40.2.onA ■ -to.V Blansku dne

Za objednatele

V Brně

Za zpracovatele

dne

město Blansko Atelier 99 s.r.o.

Iijig. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš
jednatelé

Ing. Jiří Crha
starosta města
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