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Verejna zakazka maleho rozsahu — sluzba

smlouva zaeVi
Ob domu Masakovo námě stí 21, Jihlava“

pod Č Sf Č 2l (J
lnzenyrsky cn:st — vykon technickeho dozoru investora

Smlouva o zajisteni inzenyrske cinnosti

uzavřenápodle 1746 odst. 2. a při analogickém použ ití 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném zně ní (dále jen „ občanský zákoník)

mezi:

Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava

Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako „ objednatel“ )

a

Poskytovatel: ž ivot památkám o.p.s.

se sídlem: Š iroká376, 588 32 Brtnice

Zastoupený : Lukáš em Kruž íkem, ředitelem společnosti

IČ O: 020 44 200

DIČ : CZ02044200

Zápis v obch.rejstříku: vedeném Krajský m soudem v Brně , oddíl O, vlož ka 634

(dále též jako „ poskytovatel‘)

(samostatně jako „ smluvní strana‘, společně pak jako „ smluvní strany“ )

I. Předmě t smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje, ž e pro objednatele zabezpečí za podmínek dohodnutý ch vtéto smlouvě

inž ený rskou činnost — vý kon technického dozoru investora (dále též jako „ TDI“ , „ technický dozor

investora“ , „ práce“ či „ činnosti“ ) dle své nabídky ze dne 20. 9. 2021 podané do vý bě rového řízeni veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem „ Obnova domu Masarykovo námě stí 21, Jihlava“ inž ený rskáčinnost —

vý kon technického dozoru investora (dále též jako „ veřejná zakázka“ ), na základě jejĺchž vý sledků je

uzavírána tato smlouva, a to při realizaci, převzetí a kolaudaci stavby ve smyslu 152 odst. 4 zák. č. 183/2006

Sb., o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon), v platném zně ní, na akci:

„ Obnova domu Masarykovo námě stí 21, Jihlava“

(dále též jako „ stavba“ )

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádě ní stavby s názvem „ Obnova domu

Masarykovo námě stí 21, Jihlava“ vypracované subjektem Ateliér Š tě pán s.r.o., IČ O: 28284704, se

sídlem Vranov č.p. 278, 664 32 Vranov, (dále též jako „ projektovádokumentace“ ).

2. Poskytovatel se dále zavazuje k vý konu činností spojený ch s provádě ním a dokončením stavby v této smlouvě

uvedené. Jednáse zejména o následující činnosti:

a) seznámení se s podklady, podle který ch se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou

dokumentací, s obsahem smlouvy o dílo uzavřenémezi objednatelem a zhotovitelem stavby (dále též jako

„ smlouva o dílo na stavbu“ ), s podmínkami stavebního povolení stavby a s dalš ími podmínkami

pro realizaci stavby,

b) zabezpečení a organizace protokolárního odevzdáni staveniš tě zhotoviteli stavby včetně zápisu

o odevzdání a převzetí,

c) vý kon technického dozoru investora za objednatele - účast technického dozoru investora na stavbě

minimálně 3 x tý dně ,

d) písemně zaznamenákaž dou svou účast na staveniš ti stavby do stavebního deníku stavby,
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e) soustavnákontrola dodrž ováni podmínek smlouvy o dílo na stavbu a dodrž ování podmínek vyplý vajíci
z dokladovéčásti projektovédokumentace,

f) projednání, kontrola a ve spolupráci s objednatelem příprava dodatků ke smlouvě o dílo na stavbu a jejich
podkladů, a to v případě provedení změ n, doplň ků nebo rozš íření stavby (dále též jako „ změ ny stavby),
kteráje předmě tem smlouvy o dílo na stavbu tak, aby tyto změ ny stavby byly vž dy provedeny v souladu
s uzavřenou smlouvou o dílo na stavbu, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek a
právních předpisů souvisejících, vš e v platném zně ní, přičemž dodatky a změ ny stavby budou vž dy
předkládány objednateli s vyjádřením poskytovatele k tě mto změ nám stavby,

g) poskytování nezbytné součinnosti a vyjádření osobě objednatele v případě jiný ch změ n, skutečností a
událostí, kterénastaly při provádě ní stavby dle smlouvy o dílo na stavbu,

h) svolávání a organizace pravidelný ch kontrolních dnů stavby minimálně 2X mě síčně a dále dle pož adavků
objednatele, přičemž o konání kaž dého kontrolního dne provede zápis do přísluš ného stavebního deníku a
dále na jednáních kontrolních dnů stavby pořizuje podrobný písemný záznam, který bude na staveniš ti
odsouhlasen vš emi účastníky a který neprodleně předávš em dotčený m, originály tě chto zápisů včetně
prezenčních listin a dalš ích dokladů předáobjednateli po ukončení činnosti poskytovatele stanovenou touto
smlouvou a přísluš ný mi právními předpisy,

i) kontroluje, potvrzuje a plně odpovídáza formální, číselnou, vě cnou, cenovou správnost a oprávně nost
fakturace zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služ by vztahující se k provádě ní stavby a svý m
podpisem na zjiš t‘ovacím protokolu, který tvoří přílohu konkrétní faktury — daň ového dokladu zhotovitele
stavby, potvrzuje objednateli, ž e práce fakturované zhotovitelem stavby za danéobdobí byly zhotovitelem
stavby skutečně , řádně a včasně provedeny. Poskytovatel v této souvislosti odpovídá též za š kody
způsobené objednateli odsouhlasením jakkoliv vadného plně ní zhotovitele stavby, přičemž vadný m
plně ním se rozumí práce fakturovanézhotovitelem stavby jako provedené, kterévš ak prokazatelně nebyly
zhotovitelem stavby řádně či včasně provedeny nebo nebyly provedeny vůbec, či byly provedeny v objemu
menš ím, než bylo fakturováno,

j) kontrola tě ch částí konstrukcí na stavbě , které budou v dalš ím postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupný mi a účast na zkouš kách provádě ný ch v průbě hu realizace stavby s kontrolou správnosti jejich
provádě ní,

k) v průbě hu prací na stavbě pořizuje fotodokumentaci zejména před zakrytim jednotlivý ch konstrukcí stavby,
kde nebude mož no dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,

1) provádí technickou kontrolu provádě ný ch prací, technologický ch postupů a dodávek materiálů, strojů nebo
zařízení v rámci stavby,

m) je oprávně n přeruš it stavební práce na stavbě v situaci, kdy práce zhotovitele stavby neodpovídají
projektové dokumentaci, včetně technologický ch postupů, plánů zkouš ek a dalš ím relevantním
dokumentům a je povinen ihned o této skutečnosti písemně (e-mailem) informovat objednatele,

n) kontroluje dokumentaci skutečně provedený ch prací, pokud se liš í od projektové dokumentace, dohlíž í
na promítnutí změ n do dokumentace skutečného provedení,

o) spolupráce s pracovníky zpracovatele projektové dokumentace zabezpečujícími autorský dozor
při zajiš t‘ování souladu realizovaný ch prací, dodávek a služ eb na stavbě s projektovou dokumentací,

p) sledování, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnutě zkouš ky materiálů, konstrukcí a prací,
kontrolování jejich vý sledků a vyž adování dokladů, které prokazují kvalitu provádě ný ch prací a dodávek
(atesty, protokoly apod.),

q) kontrola dodrž ování povinnosti zhotovitele stavby třídit odpad a vyž adováni dokladů prokazujících způsob,
jaký m zhotovitel stavby nalož il s jednotlivý mi druhy stavebního odpadu, který vznikl při provádě ní stavby, a
to v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, a případný mi dalš ími právními předpisy upravující
nakládání s odpady,

r) sleduje řádné vedení stavebního deníku stavby v souladu s přĺsluš ný mi právními předpisy, zejména
vyhláš kou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zně ni, a podmínkami smlouvy o dílo na
stavbu; není-li pak stavební deník stavby veden v souladu s tímto ustanovením, musí tuto skutečnost
poskytovatel prokazatelně oznámit objednateli, a to do tří kalendářních dnů od jejího zjiš tě ní,

s) spolupráce s odpově dný mi pracovníky zhotovitele stavby při provádě ní opatření na odvrácení, nebo
omezení š kod při ohrož ení stavby ž ivelný mi událostmi,
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t) sleduje harmonogram probíhajících stavebních prací, dokladuje objektivní příčiny prodlení stavebních pracína stavbě a písemně (e-mailem) informuje objednatele vž dy, pokud k tě mto prodlením dojde; zabezpečujeu zhotovitele stavby návrh aktualizace časového harmonogramu stavby (na vyž ádání objednatele ifinančního harmonogramu stavby), jejíž vý sledek předáobjednateli za účelem koordinace a aktualizacesmluvních vztahů se subjekty realizujícími stavbu či jinak se na ní podílejícími,
u) osobně se účastní při případný ch kontrolách včetně finanční kontroly; součástí tohoto závazku je téžzávazek poskytnout kontrolním orgánům součinnost,
v) připravuje podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
w) provádí soupis vad a případný ch nedodě lků stavby a kontroluje jejich odstraně ní,
x) zabezpečuje a kontroluje vyklizení staveniš tě ,
y) uplatň uje pož adavky na zhotovitele stavby vyplý vající z předání a převzetí stavby,
z) kontroluje dodrž ování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad ochrany ž ivotního prostředí,aa) kontroluje řádnéuskladně ní materiálů na stavbě a pořádku na staveniš ti,
bb) připravuje podklady pro předání a převzetí stavby objednatelem,
cc) zpracovávápodklady pro závě rečné vyúčtování stavby po odstraně ní eventuálních vad a nedodě lků av souladu s pokyny objednatele provede finanční rozdě lení a přerozdě lení nákladů stavby pro účelyzařazení do přísluš némajetkovéevidence objednatele,
dd) poskytuje veš kerou potřebnou součinnost při řeš ení problémů a reklamací jaký chkoliv vad stavby po dobujejí záruční doby vyplý vající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, s nimižje srozumě n.

3. Poskytovatel uskutečň uje veš keréúkony, kteréjsou potřebnék zařízení předmě tu smlouvy, jménem a na účetobjednatele, a to v souladu se vš emi přísluš ný mi právními předpisy a touto smlouvou. Poskytovateluskutečň uje veš keré činnosti související s předmě tem této smlouvy v průbě hu realizace stavby a jejích částivž dy osobou autorizovanou dle zákona č. 360/1992 Sb., o vý konu povolání autorizovaný ch architektů ao vý konu povolání autorizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch ve vý stavbě , ve zně ní pozdě jš ích předpisů (dáletéž jako „ autorizační zákon), a to s ohledem na konkrétní charakter provádě néčásti stavby. Je vyloučeno, abyposkytovatel provádě l ve stavebním deníku zápisy a provádě l kontrolu části stavby při absenci či jinéautorizacidle autorizačního zákona, kteráse vztahuje vý lučně k části provádě néstavby.
4. V případě jakéhokoliv pochybení poskytovatele ve smyslu poruš ení povinnosti poskytovatele dle této smlouvy,je objednatel oprávně n po poskytovateli vymáhat smluvní pokutu ve vý š i 0,1% zceny prací bez DPH vtétosmlouvě uvedené, a to za kaž déjednotlivé poruš enĺ jakékoliv povinnosti poskytovatelem, a to i opakovaně aždo doby jejich splně ni. Poskytovatel je oproti tornu povinen objednateli tyto smluvní pokuty uhradit, ato do 15kalendářních dnů ode dne, kdy jej objednatel písemně vyzval k uhrazení přísluš ný ch smluvních pokut.Zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo objednatele na náhradu š kody nedotčeno. V případě , ž e objednatelivznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankcivůči poskytovateli, je objednatel oprávně n započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturámposkytovatele na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování této sankce.

II. Termín a místo plně ní

Poskytovatel zahájí činnost TDI dle této smlouvy dnem nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Ukončení vý konu TDI je okamž ikem provedení stavby, tj. dokončení a předáni stavby objednateli, vydánímkolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí vztahujícímu se ke stavbě a v případě vad stavbynebránících řádnému už ívání uvedený ch v protokolu o předání a převzetí stavby okamž ikem jejich řádnéhoodstraně ní. Veš kerétyto podmínky pro ukončení předmě tu vý konu TDI musí bý t splně ny kumulativně .

3. Předpokládaný termín zahájení vlastní realizace stavby — listopad 2021

Předpokládanádoba plně ní stavby: 600 kalendářnich dnů ode dne předáni staveniš tě zhotoviteli

Objednatel upozorň uje poskytovatele, ž e se jednápouze o termíny orientační a objednatelem předpokládané.

4. Místo plně ní: Jihlava — podrobně dle projektovédokumentace.
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III. Cena pracĺ a způsob placení \
1. Za práce a vý kony inž ený rské činnosti podle Č l. I. této smlouvy se sjednávácelkovácena prací dle nabídky

poskytovatele ze dne 20. 9. 2021 na plně ní veřejné zakázky, na základě jejíchž vý sledků je uzavírána tato

smlouva. Cena je sjednána jako nejvý š e přípustná, platnápo celou dobu plně ní činnosti poskytovatele dle této

smlouvy.

Cena celkem činí: 447.000,- Kč bez DPH

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni povinnosti přiznat daň .

2. Faktury — daň ovédoklady za inž ený rskou činnost budou vystavovány 1 x za mě síc po dobu provádě nĺ stavby a

činností v souladu s touto smlouvou. Vý š e jednotlivý ch faktur budou odpovídat průbě hu stavby a budou

rozlož eny rovnomě rně .

Poslední faktura — daň ový doklad ve vý š i 10 % ceny TDI bude vystavena po konečném vyúčtování stavby a

odstraně ni případný ch vad a nedodě lků. Splatnost veš kerý ch faktur — daň ový ch dokladů vystavený ch

poskytovatelem v souladu s touto smlouvou se sjednává do 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném

doručení objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a to

do datové schránky objednatele (jw5bXb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m

elektronický m podpisem. Povinnost zaplatit je splně na dnem odepsáni fakturovanéčástky z účtu objednatele.

3. Faktura — daň ový doklad bude obsahovat veš keré nálež itosti této smlouvy a daň ového dokladu stanovené

zákonem Č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném

zně nĺ. Poskytovatel je povinen na kaž dou fakturu — daň ový doklad uvádě t název stavby a evidenční číslo

smlouvy. Pokud jakákoliv faktura — daň ový doklad poskytovatele nebude obsahovat nálež itosti uvedenév této

smlouvě a přísluš ný ch právních předpisech, je objednatel oprávně n tuto fakturu — daň ový doklad poskytovateli

vrátit s vý zvou k úpravě a doplně ní. Lhůta splatnosti této faktury — daň ového dokladu se přeruš uje. Po doručenĺ

opravené či nově vystavené faktury — daň ového dokladu objednateli, bě ž í noválhůta splatnosti v délce 30

kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení této opravené či nově vystavené faktury — daň ového

dokladu objednateli.

4. Objednatel provede kontrolu, zda poskytovatel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu

ustanovení 5 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zně ní (dále též jako „ zákon

o DPH“ ), a ž e číslo bankovního účtu poskytovatele uvedené na faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no

správcem daně podle 5 96 zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní bude

v přísluš ném systému správce daně poskytovatel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo Č íslo bankovního účtu

není zveřejně no dle předchozí vě ty, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez

DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle 5 109a zákona

o DPH, aniž je poskytovatel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankce z tohoto postupu vyplý vající. Smluvní

strany prohlaš ují, v případě plně ní částky DPH přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena

Č ást plně ní poskytovatele ve vý š i takto uhrazeného DPH.

Pokud poskytovatel na přísluš né faktuře uvede bankovní účet nezveřejně ný správcem daně či bude

poskytovatel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl

úhradu, je poskytovatel povinen nahradit objednateli š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

5. Poskytovatel odpovídáza posouzení plně ní z hlediska 5 92a a návazně za vystavení daň ového dokladu-

faktury s nálež itostmi podle 5 29 zákona o DPH. Poskytovatel je povinen nahradit objednateli š kodu, která

vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto ustanovení poskytovatelem.

6. Ustanovení odst. 4. a 5. tohoto článku se adekvátně uplatní v případě , je-li poskytovatel plátcem DPH, či se jím

stane kdykoliv v průbě hu účinnosti této smlouvy.

7. Postoupení peně ž itý ch pohledávek poskytovatele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti s touto smlouvou

třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen postupovat při plně ní činností uvedený ch v této smlouvě s veš kerou odbornou péčí, je

povinen postupovat dle platný ch právních předpisů a této smlouvy. Poskytovatel prohlaš uje, ž e je v rámci
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plně ní předmě tu této smlouvy odborníkem a má přísluš né oprávně ní k vý konu činností v této smlouvě
uvedený ch, a to dle zvláš tního právního předpisu.

2. Poskytovatel ručí za bezchybné provedení plně ní předmě tu této smlouvy a odpovídáza š kody prokazatelně
vzniklé v důsledku neplně ni smluvních podmínek sjednaný ch touto smlouvou a poruš ení přísluš ný ch právních
předpisů.

3. Poskytovatel je povinen upozornit na zřejmou nevhodnost pokynů objednatele, kteréby mohly mít za následek
vznik š kody.

4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související
s plně ním této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje zapůjčit poskytovateli jedno kompletní vyhotovení projektové dokumentace
vč. kompletní dokladovéčásti, vš e vztahující se ke stavbě .

6. Objednatel je oprávně n vyhradit si osobní účast svého pově řeného zástupce při jakémkoliv úkonu
poskytovatele, který se tý kápředmě tu této smlouvy.

7. Objednatel se zavazuje zajistit finanční prostředky pro uskutečně ní předmě tu plně ni tak, aby uhradil faktury
poskytovatele v termínech splatnosti.

8. Pokud k plně ní předmě tu této smlouvy použ ije poskytovatel jiné osoby, odpovídá, jako kdyby zálež itost
vyřizoval sám, a to na vlastní náklad a nebezpečí.

9. Poskytovatel je povinen vyvinout součinnost a bý t osobně přítomen na vyž ádání objednatele, a to při kontrolní
činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolními orgány.

10. Pokud k plně ní předmě tu této smlouvy použ ije poskytovatel jiné osoby, je povinen zajistit jejich účast na
kontrolních dnech stavby

V. Ostatní ujednání, závě rečnáustanovení

1. Tuto smlouvu lze ukončit:

a) písemnou dohodou obou smluvních stran,
b) písemnou vý pově dí s jednomě síční vý pově dní lhůtou, přičemž vý pově dní lhůta začínábě ž et prvního dne

mě síce následujícího po doručení vý pově di; do konce vý pově dní doby se smluvní strany dohodly, ž e
poskytovatel bude postupovat v souladu s ust. 2442 občanského zákoníku,

c) objednatel si vyhrazuje právo písemně odstoupit od této smlouvy v případě zruš ení akce — provedení
stavby ze strany statutárního mě sta Jihlava (např. při nezajiš tě ní potřebný ch finančních prostředků), a to
ke dni doručení písemného odstoupení poskytovateli.

2. Poskytovatel se podrobně seznámil s povahou předmě tu této smlouvy, jsou mu známy vš echny okolnosti
potřebnépro zajiš tě ní inž ený rskéčinnosti v pož adovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji odpově dnost.

3. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu š kody. Smluvní
strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

4. Pro vztahy vý slovně neupravené touto smlouvou platí přísluš náustanovení občanského zákoníku, zejména
2430 a násl. občanského zákoníku.

5. Smluvní strany si v souladu s ust. 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedenév 629 odst.
I občanského zákoníku stanovují pro svépráva a povinnosti vyplý vajícĺ z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce
15 let, ato od okamž iku, kdy přísluš néprávo mohlo bý t uplatně no poprvé.

6. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy nároků z odpově dnosti za š kodu a
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti této smlouvy, a dále též jakékoliv dalš í
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplý vá, ž e mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

7. Tato smlouva můž e bý t mě ně na pouze písemnou dohodou smluvních stran formou písemný ch číslovaný ch
dodatků, kterébudou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran.

8. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s tím, ž e dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno
vyhotovení pro poskytovatele.

9. Smluvní strany této smlouvy o dílo prohlaš uji, ž e jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a ž e se řádně
seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né váž ně a
nikoliv za nápadně nevý hodný ch podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisuji. Smluvní strany dále
prohlaš ují, ž e veš kerý m termínům, použ itý m zkratkám a obsaž ený m informacím v této smlouvě plně rozumí.
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10. Tato smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zně ní (dále též jako

„ zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích

dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

11. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvnĺch stran. Ú činnosti tato smlouva nabý vá

okamž ikem jejĺho uveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

12. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vajících, které smluvnĺ strany nevyřeš ily vzájemnou dohodou, se

smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení tě chto sporů soud objednatele, a to

v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ní.

13. Tato smlouva a veš keré právní vztahy zní vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladu s právním řádem

Č eskérepubliky. Veš kerákomunikace smluvnĺch stran bude probíhat v českém jazyce.

V Jihlavě dne: V Brtnici dne: 4

Mgr. Petr Ryska

Námě stek primátorky

km op.s.
2

‘ j

ředitel
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