é.smlouvy objednatele:2022/02/006/36 ‘

' 36Tfinec i W

é. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA 0 Dim
uzavi‘ena dle § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéiéh : " "
pfedpiso (déle jen ,,smlouva"), mezi témito smluvnimi stranami:

1.

statutérni mésto Tfinec
adresa:

'

Jablunkovské 160, TFinec, PSC; 739 61

RNDr. Vérou PALKOVSKOU, primétorkou
zastoupeno:
zéstupce povéfeny jednénim ve vécech technickych:
Bc. Alexandra Lipowské, vedouci odboru investic
Renata Sedové, referentka odboru

za’stupce povéfeny jednénim ve vécech reklamaci:
80. Alexandra Lipowské, vedouci odboru investic

ICC:
DIC:

00297313
cz00297313

jako objednatel na strané jedné (déle jen ,,objednatel“)

2.

CONSTRUCTUS s. r. 0.
sidlem: Raékovice 285, 739 O4 Praimo

zastoupena: —

za’stupce povéfeny jedna’nim ve vécech reklamaci:_

ICO: 26847779

010: C226847779

e—ma": —
jako zhotovitel na strané druhé (dé|e jen ,,zhotovitel“),
(spoleéné déle jen ,,sm|uvni strany“).

él§nek 1

,

ZAKLADNI USTANOVENI

Smluvni strany prohlaéuji, 2e Udaje uvedené vzéhlavi této smlouvy a taktéi oprévnéni
1.
k podnikéni jsou v souladu se skuteénosti v dobé uzavfeni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji,
2e zmény dotéem’lch Udajﬂ oznémi bez prodleni druhé smluvni strané, v opaéném pﬁpadé nesou
nésledky plynouci z neoznémeni. Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné zpﬂsobily k zajiéténi
pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel prohlaéuje, 2e mé ’sjednanou pojistnou smlouvu pro pﬁpad zpﬁsobeni ékody svou
2.
éinnosti a zavazuje se, ie tuto smlouvu bude mit sjednanou p0 celou dobu Uéinnosti této smlouvy.

Pfedmétnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na poiédéni objednatele pfedloiit

zéstupci objednatele k nahlédnuti.

c. smlouvy objednatele: 2022/02/0.J./Se
é. smlouvy zhotovitele:

3.

Smluvni strany prohlaéuji, 2e plnéni dle této smlouvy neni plnénim nemoinym a 2e tuto

-

smlouyu uzavrely po peélivém zvéieni véech moinyoh dI‘lIsledkCI. I

élének 2

PREDMET SMLOUVY

Pfedvmétem této smlouvy je zpracovéni projektové dokumentaoe pro stavebni povoleni a
1.
dokumentace pro provédéni stavby véetné souhlasnych stanovisek dotéenych orgénCI a sprécI siti
pro kladné vyrizeni stavebniho povoleni, a to pro akci s nézvem ,,Jubilejni Masarykova 23 a M3,
U Splavu 550, rekonstrukce stfechy - opakovéni“ (spoleéné déle jen ,,projektové dokumentace“
nebo ,,dilo“). Podkladem pro zpracovéni projektové dokumentace je staticky a mykologicky posudek
z roku 04/2020.

‘Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a o obsahu
2.
definovaném ve vyhlééce é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjéich predpisﬂ,
(déle jen ,,vyhlé§ka“). Smluvni strany se dohodly, 2e projektové dokumentace musi obsahovat
veékeré néleiitosti, véetné zajiéténi dokladﬂ od sprécI technické infrastruktury. Souéésti
projektové dokumentace pro provédéni stavby musi byt i vykaz Wmér poiadovany’lch praci a
dodévek.

Ve vyikazech vymér budou jednotlivé poloiky opatreny podrobnym upfesr'Iujicim popisem
3.
spolu se stanovem’m technickych podminek die zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévénl verejnych
zakézek, ve znéni pozdéjéich pfedpistl (déle jen ,,ZZVZ“), zejména § 92 ZZVZ. vykazy’vy'Imér a
rozpoéty budou odevzdény v jednotném formétu .xls s jednotnou I’Ipravou. vykazy vér a rozpoéty
jednotlivych éésti vé. profesi budou na samostatm'Ich listech v jednom souboru a budou provézény
funkci tak, aby se pri vyplnénI’ slepého rozpoctu na prvnim listé zobrazila celkové céstka. Polozky
soupisu praCI budou zpracovény v ceniku praci URS.

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy na svﬁIj néklad a na své nebezpeéi v dobé
4.
sjednané v élénku 3 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni ve
5.
3 vyhotovenich a dokumentaci pro provedeni stavby ve 2 vyhotovenich ve vy’Ikresové a textové formé
a rovnéi v elektronické podobé - vykresy ve formétu .pdf, .dwg, textové éést ve formétu .doc, .pdf.
a .xls.
6.

Zhotovitel se zavazuje vprﬂbéhu zpracovéni projektové dokumentace tuto konzultovat

s objednatelem. Zépis vypracovévé zhotovitel a schvaluje objednatel.

Zhotovite! se zavazuje projektovou dokumentaci realizovat v souladu s pfisluénymi pra’vnI’mi
7.
predpisy, technickymi podminkami stanovenSImi ve vyhlééce a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen
déle provéﬁt sprévnost projektovych reéeni a propoétCI projektové dokumentace. Zhotovitel odevzdé
vykaz vilmér rozdélen na investiénl’ poloz'ky [podle zékona é. 183/2006 8b., 0 (Izemnim plénovéni a
stavebnim rédu (stavebni zékon), v platném znéni a dle § 33 zékona é. 586/1992 8b., 0 danich
z pﬁjmﬁI, v platném znéni] a na neinvestiéni poloz'ky [ podle zékona é. 183/2006 8b., 0 L’Izemnim
pla’novénI’ a stavebnim Fédu (stavebni zékon), v platném znéni, vyhlééky é. 410/2009 8b., kterou se
provédéji néktera’ ustanoveni za’kona é. 563/1991 8b., 0 I’Iée’mictvi, ve znéni pozdéjéich predpisﬂ,
pro nékteré vybrané I'Jéetni jednotky].

8.
Zhotovitel odpovidé za sprévnost, L'Iplnost a bezpeénost stavby provedené podle jim
zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle jim zpracované projektové
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/0.../Se
(z. smlouvy zhotovitele:

dokumentace. Projektové dokumentace musi byt zhotovitelem vypracovéna v takové kvalité, aby dle
ni mohla byt v plném rozsahu reaIizovéna stavba, a aby v prﬂbéhu realizace stavby nevyvstala
nutnost provedeni daléich praci, které nebyly v projektové dokumentaci Feéeny.

Objednatel i zhotovitel se zavazuji v rémci plnéni této smlouvy si poskytovat vzéjemnou
9.
souéinnost. V rémci poskytnuti vza’jemné souéinnosti se zhotovitel zavazuje objednateli poskytovat
souéinnost rovnéi pri plnéni povinnosti objednatele dle § 98 ZZVZ, jako zadavatele verejné zakézky
na stavebni préce, pro které je projektové dokumentace dle této smlouvy vyhotovovéna. Jedné se 0
souéinnost zejména ve smyslu pfedéni odpovédi na dotazy uchazeéﬂ o verejnou zakézku
v zadévacim ﬁzem’ na realizaci stavby dle projektové dokumentace dle této smlouvy, a to ve lhﬂté
24 hodin od okamiiku doruéeni uvedeného dotazu objednatele jako zadavatele vei‘ejné zakézky na
realizaci stavby. Dotaz zaslany e-mailem se povaiuje za doruéeny okamiikem jeho odesléni
objednatelem.

Objednatel je oprévnén projektovou dokumentaci pouiit pro véechny éinnosti spojené
10.
s pﬁpravou a na'slednou realizaci stavby.

Objednatel je oprévnén v pripadé potreby pfedanou projektovou dokumentaci rozmnoiovat
11.
a predatji tretim osobém, ale pouze za Uéelem dosaieni cile, ke kterému je projektové dokumentace
uréena.

Zhotovitel neni oprévnén bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele poskytnout
12.
vysledek své éinnosti ani jeji diléi éést tvorené predmétem dila dle této smlouvy, treti osobé k vyuiiti.

Objednatel je oprévnén v prﬂbéhu nebo i po dokonéeni zpracovéni projektové dokumentace
13.
poiadovat doplnéni o daléi projekéni pra’ce, na které bude uzavfen dodatek a zhotovitel je povinen
tyto préce za cenu v misté obvyklou provést. V tomto pﬁpadé bude uzavren pisemny dodatek k této
smlouvé.

Pro nastaveni komunikace, vyménu dat, sprévu, archivaci data nastaveni procesniho Fizenf
14.
zakézek v jednom sdileném prostredi vyuiivé Objednatel spoleéné datové prostfedi tzv. Common
Data Environment (déle jen ,,CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po
podpisu této smlouvy ziské zhotovitel do prostredi CDE pristup véetné zékladniho uiivatelského
ékoleni. V souvislosti s tvorbou projektové dokumentace budou do tohoto systému nésledné
pravidelné vkla’dény revize projektové dokumentace, vyjédfeni sprévcﬂ inienYrskf/ch siti a veékeré
daléi dokumenty tykajici se povolovaciho procesu. Veékeré dokumenty uklédané do CDE systému
budou v nativnim grafickém formétu programﬂ (napr; *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg *.ifc, *.ecp).

élének 3.

DOBA PLNENi
Smluvni strany se dohodly, 2e dilo bude pfedévéno a prejiméno po ééstech, a to formou
1.
pfedévaciho protokolu. Zhotovitel se zavazuje, 2e jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o
obsahu dle této smlouvy objednateli predé v téchto terminech:
,- dokumentace pro stavebni povoleni (déle jen ,,DSP“) : do 10/2022

- dokumentace pro provedeni stavby (déle jen ,,DPS“) : do 2 mésicﬂ od vydéni stavebni povoleni

Pro odsouhlaseni koneéné verze projektové dokumentace pfedloii zhotovitel alespoﬁ 7
2.
pracovnich dnﬂ pred terminem plnéni dle bodu 1. tohoto élénku smlouvy 1 kompletni vyhOtoveni
projektové dokumentace na odbor investic Magistrétu mésta Tﬁnce, ktery do 5 pracovnich dm‘]
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/0.../Se
é smlouvy zhotovitele:

provede pFipominky, a teprve poté budou dodény ostatni vyhotoveni projektové dokumentace dle
smlouvy dopracované v souladu s pFipominkami objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo bez vad a nedodélku pFevzit ve sjednané dobé. Objednatel mIZIie
3.
rovnéi pFevzit dilo, vykazujici drobné vady a nedodélky, které véak nebréni uiivéni dila 5 mm, 2e
uvede termin, do kdy maji byt tyto vady nebo nedodélky odstranény.

Objednatel je oprévnén odmitnout pFevzeti dila v pFipadé, 2e vykazuje vady nebo nedodélky,
4.
zejména neni-li dodéno ve sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném poétu vyhotoveni apod. Pokud
tak uéinI', je povinen do protokolu o pFedéni a pFevzeti dila uvést dﬂvody, ze kterych projektovou
dokumentaci nepFevzal. Protokol podepiéi oprévnéni zéstupci obou smluvnich stran nebo j'imi

poVéFenf zéstupci.

5.
Prodleni zhotovitele s pFedénim projektové dokumentace deléi nei 30 kalendéFnich dnCI se
povaiuje za podstatné poruéeni smlouvy.
6.
V pFipadé, 2e nastanou objektivni dﬂvody, znemoiﬁujici pFedéni dila ve sjednané dobé a
zhotovitel bude poiadovat prodlouieni terminu pFedéni dila, je povinen zaslat objednateli nejpozdéji
21 dnu pFed sjednanym terminem pFedéInI pisemnou zédost se zduvodnémm prodlouzenI terminu
pFedénI.

Clének'4

CENA DILA
1.
Cena dila je sjednéna v souladu s nabidkovou cenou uvedenou v nabidce zhotovitele, ktera’
je zéva‘am podkladem pro uzavFeni této smlouvy, a které je stanovena samostatné pro kaidou
sjednanou éést pFedmétu dI’Ia v této vyéi:
- projektové dokumentace pro stavebni povoleni

370.000,00 Kc”: bez DPH

- projektové dokumentace pro provédéni stavby

390.000,00 Ké bez DPH

Celkem

760.000,00 Kc": bez DPH

K cené bez DPH bude pFipoétena daFI z pFidané hodnoty dle platn3’1ch prévnich pFedpisI‘I.
2.

V cené dila jsou zapoéitény néklady na veékeré préce, poplatky a jiné néklady nezbytné pro

véasné a Fédné provedeni dila. Souéésti ceny dila jsou i néklady na préce, které v této smlouvé

nejsou vyslovné uvedeny a zhotovitel ze svych odbornych znalosti a zkuéenosti o nich mél nebo

mohl védét.

éIének 5
PLATEBNi PODMiNKY
1.
Objednatel uhradi kompletné a Fédné provedené dilo na zékladé dar'Iového dokladu - faktury
zhotovitele vystavené po pFedéni a pFevzeti jednotlivé éésti dila. Podminkou pro zaplaoeni sjednané
ééstkyje Fédné pFedéni dila v rozsahu a formé sjednané dle této smlouvy. Zhotovitel bere na védomi,
ie objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zélohy pFed zahéjenim (:1 v prIZ’Ibéhu realizace dila.

2.
DaI’Iové doklady - faktury vystavené zhotovitelem musi obsahovat kromé néleiitosti
daﬁového dokladu dle zékona é. 235/2004 8b., 0 dani zpFidané hodnoty vplatném znéni a
néleiitosti stanovené dle ustanoveni § 435 zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, jako i ostatnI'
néleiitosti podle zvléétnich prévnich pFedpis (déle je ,,faktura“), rovnéi:
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/0.../Se
é. smlouvy zhotovitele:

.
.
o
.

éislo této smlouvy a datum jejiho uzavFeni;
pFedmét plnéni, jeho pFesnou specifikaci ve siovnim vyjédFeni;
oznaéeni bankovniho ustavu a éisio IJétu, na ktery mé byt provedena L'Ihrada;
oznaéeni osoby, které fakturu vyhotovila, véetné jeI'iho podpisu a kontaktniho telefonu.

3.
Zhotovitel bere na védomi, ze jednotlivé faktury budou uhrazeny ve vysi 90% z celkové ceny
pFedmétné césti dila Zbyvajici éést ii 10% z pFedmétné césti dila, pFedstavuje tzv. ,,zédrzné“ (déle
téz ,,zédrzné“), které bude zajiét’ovat Fédné plnéni zévazkﬂ zhotovitele z této smlouvy pro pFipad

pFevzeti dila s vadami éi nedodélky podle této smlouvy. Zédriné uhradi objednatel zhotoviteli do 30

kalendéFnich dnE‘I po odstranéni vad éi nedodélkﬂ reklamovanych pFi pFevzeti pFedmétné éésti dila
objednatelem. Nebude-li mit dilo v dobé pFevzeti objednatelem vady, uhradi objednatel zhotoviteli
zédriné do 15 kalendéFnich dnCI od nabyti prévni moci rozhodnuti, pro I'ehoi vydéni I'e projektové
dokumentace podkladem.

Fakturu je objednatel povinen uhradit nejpozdéji do 30 kalenda’Fnich a'J ode dne jejiho
4.
doruéeni objednateli. Stejné splatnostje dohodnuta smluvnimi stranami iv pFipadé I’Jrokﬂ z prodleni,
smiuvnich pokut, néhrady ékody, (":i jinych plateb, kteréjsou si smluvni strany povinny uhradit.

fakturv

se

provede

doporuéenou

poétovni

zésilkou,

nebo

na

5.

Doruéeni

6.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odesléni pFisluéné ééstky z L’Iétu objednatele.

e-mail:

éIéneks

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA ZA Mo
Zhotovitel odpovida’ za sprévnost, L’Iplnost a proveditelnost projektové dokumentace
1.
zhotovené na za’kladé této Smlouvy. Zhotovitel zodpovidé za to, ie pFedmét dila bude proveden v
souladu s touto smlouvou, projektové dokumentace bude odpovidat platnym prévnim pFedpisi’Jm,
reievantnim éeskym technickym normém a poiadavktlm objednatele, technické Feéeni a navriené
zaFizeni budou v souladu s poiadovanymi parametry a Ize na zékladé ného postavit stavbu, které
bude splFIovat pFisluéné prévni a technické pFedpisy a bude ji moino bez omezeni uiivat k IZIéelu,
ke kterému mé slouiit. Pokud by béhem realizace stavby byio zjiéténo, ﬁe projektové dokumentace
mé vady a stavbu neni moiné v souladu s projektovou dokumentaci provést, je Zhotovitel povinen
odstranit vady diia bezplatné, pFipadné a uhradit veékeré vzniklé ékody. Je—li vada dila vadou
skrytou, mCIie ji objednatel uplatnit u zhotovitele po celou dobu plynuti zéruéni doby stavby, které
poéiné plynout od pFevze‘ti stavby.

Objednatel I'e povinen vady projektové dokumentace pisemné a bez zbyteéného odkladu
2.
reklamovat u zhotovitele. Objednatel provede reklamaci takovym zpCIsobem, 2e zaéle pisemnou
rekiamaci spopisem vad na e—maiiovou adresu zhotovitele uvedenou vzéhlavi této smlouvy.
Reklamace odeslané s‘Jsobem uvedenym vtomto bodé smlouvy se vipadé pochybnosti
povaiuje za doruéenou okamiikem odesléni pFedmétného e—mailu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, 2e reklamované vady, pFipadné nedodélky, bezplatné odstrani
3.
neI'pozdéI'i do 2 pracovnich dnu ode dne doruéeni reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se

smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Za odstranéni vady se povazuje i nové projektové reseni,

toto Feéeni Ie Zhotovitel povinen zrealizovat na vlastni nékiady

éIének 7
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C. smlouvy objednatele: 2022/02/0.../Se
é. smlouvy zhotovitele:

MAJETKOVE SANKCE
1.
0V pﬁpadé, 2e zhotovitel bude v prodleni s fédnym pfedénI'm kompletné dokonéeného dila, je
objednatel oprévnén poiadovat po zhotoviteli L'Ihradu smluvni pokuty ve VS/éi 1.000 Kc"; za kaidy i
zapoéaty den prodleni s pfedénim této éésti dila.

2.

V pfipadé, 2e zhotovitel neposkytne objednateli souéinnost dle této smlouvy, je objednatel

oprévnén poiadovat p0 zhotoviteli L'Ihradu smluvni pokuty ve v9éi 1.000 K6 za kaédy i jednotlivy
pﬁpad poruéeni této povinnosti.

3.
V pﬁpadé, 2e objednatel neuhradi ve sjednané lhﬁIté splatnosti fakturu zhotovitele
vystavenou v souladu s élénkem 5. této smlouvy, je zhotovitel oprévnén poiadovat p0 objednateli
L’Ihradu UrokI'I z prodleni ve VYéi 1.000 Kc”: za kaidy i zapoéaty den prodleni s IJhradou faktury.

4.
V pﬁpadé, 2e zhotovitel bude v prodleni s odstranénim vady nebo nedodélku uvedeném
v pfedévacim protokole, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat L’Ihradu smluvni pokuty ve
vyéi 1.000 Kc”: za kaédy i zapoéaty den prodlenI' s odstranénim pfedmétné vady nebo nedodélku a to
za kaidou jednotlivou vadu nebo nedodélek zvléét’. V pﬁpadé, 2e objednatel uplatni pfedmétnou
majetkovou sankci, se smluvni strany dohodly, 2e objednatel provede zépoéet majetkové sankce na
zédriné dle élénku 5. bod 3. této smlouvy.

5.
V pﬁpadé, 2e zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu nebo nedodélek ve sjednané lhﬂté,
je objednatel oprévnén poiadovat po zhotoviteli I'Ihradu smluvni pokuty ve vyéi 1.000 Kc": za kaidy i
zapoéaty den prodleni s odstranénim reklamované vady nebo nedodélku a to za kaidou jednotlivou
vadu nebo nedodélek zvléét’.

6.
Jestliie zévazek provést dilo zanikne pfed jeho Fédnym splnénim, nezaniké nérok na smlai
pokutu, pokud vznikl poruéenim povinnosti pfed zénikem zévazku provést dilo.

7.
Zénik zévazku provést dilo jeho pozdnim splnénim, neznamené zénik néroku na smluvni
pokutu za prodleni s plnénim zévazku.

éIének 8
OSTATNi UJEDNANi
1.
Objednatel je oprévnén kontrolovat prCIbéh provédém’ dila. Zhotovitel je povinen na iéd‘ost
objednatele poskytnout veékeré informace o stayu rpzpracovaného dila.
2.
Zhotovitel je povinen ridit se pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelné
upozornit objednatele na pripadnou nevhodnost jeho pokya nebo chybné zadéni, vopacném

prIpadé odpowdé za vzniklou skodu.

3.
, Obé smluvni strany se zavazuji, 2e obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpﬁstupni tfeti osobé bez pI'semného souhlasu druhé smluvni strany a
nepouiiji tyto informace kjinym Uéelﬂm, nei k plnéni této smlouvy.

4.
Objednatel je oprévnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje préva a povinnosti ztéto
smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu. Zhotovitel je oprévnén pfevést svoje préva a povinnosti z této
smlouvy vyplajici na tfeti osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/0.../ée
é. smlouvy zhotovitele:

Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych, vzestupné éislovanych dodatkﬂ,
1.
podepsam'Ich obéma smluvnimi stranami a vyslovné oznaéem’mh jako dodatek ke smlouvé.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti, brénici Fédnému plnéni této smlouvy,
2.
je tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznémit druhé smluvni strané.

Pro pﬁpad, 2e nékteré ustanoveni této smlouvy, oddélitelné od ostatniho obsahu smlouvy se
3.
stane neplatny’lm nebo neuéinnYm, smluvni strany se zavazuji bez zbyteéného odkladu nahradit
takovéto ustanoveni ustanovenim nov9m. Pﬁpadné neplatnost nékterého ustanoveni smlouvy nemé

za nésledek neplatnost ostatnich ustanoveni smlouvy.

Objednatel si ve smyslu ZZVZ vyhrazuje prévo zvefejnit vzékonem stanovenYch lhﬂtéch
4.
L'Jplné znéni uzavfené smlouvy, véetné jejich pﬁpadm'Ich zmén a dodatkﬂ a déle skuteénou vYéi
Uplaty za plnéni vefejné zakézky.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu a L'Jéinnosti dnem jejiho uvefejnéni
5.
v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ie objednatel zaéle sprévci registru smluv tuto smlouvu
k uvefejnéni. Tato povinnost se tyiké i véech daléich dodatkﬁ smlouvy uzavfenSIch v budoucnosti.‘

Smluvni strany shodné prohlaéuji, 23 se seznémily s celYm textem smlouvy a 506l
6. ‘
obsahem smlouvy souhlasi. Souéasné prohlaéuji, ie tato smlouva byla uzavfena po vzéjemném
projednéni, podle jejich pravé a svobodné vf’Jle uréité, véiné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za
népadné nevVhodm’lch podminek, coi stvrzuji svflmi podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originélu s tim, 2e 2 2 nich obdrii
7.
objednatel a 1 z nich obdrii zhotovitel.

8. Tato smlouva byla schvélena na 109. schﬂzi Rady mésta Tfince konané dne 14. 03. 2022
usnesenim 6. 2022/3482.
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