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('3. smlouvy objednatele: 2022/02/045/Ku

E T“ nec

('3. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA 0 Dim
uzavrena die § 2586 a nasl. zakona ('3. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni pozdéjéich
predpisﬂ (dalejen ,,smlouva“), mezi témito smluvnimi stranami:

statutérni mésto Trinec
Jablunkovska 160, Trinec, PSC: 739 61
adresa:
RNDr. Vérou PALKOVSKOU, primatorkou
zastoupeno:
zastupce povérenyjednanim ve vécech smluvnich: RNDr. Véra Palkovska, primatorka
zastupce povérenyjednanim ve vécech technickych: Bc. Alexandra Lipowska, vedouci odboru
Andrea Kufova, referentka odboru
Bc. Alexandra Lipowska, vedouci odboru
zastupce povérenyjednanim ve vécech reklamaci:
00297313
ICO:
C200297313
DIC:
bankovni spojeni:

('3. (Kim:

Komerc'3ni banka. a. s.

jako objednatel na strané jedné (dale jen ,,objednatel“)
a
Projekéni kanceléi'" PRIS spol. s r. o.

Osova 20, 625 00 Brno
sidlem:
Ing. Martinem Rehulkou, jednatelem spoleénosti
zastoupena:
zastupce povérenyjednanim ve vécech smluvnich: Ing. Martin Rehulka
zastupce povérenyjednanim ve vécech technickych: Ing. Martin Rehulka
zastupce povérenyjednanim ve vécech reklamaci: Ing. Martin Rehulka
46974806
ICO:
DIC:
bankovni spojeni:
('3. Uétu:
e-mail:

CZ46974806
MONETA Money Bank

jako zhotovitel na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel“),
(spo|e('3né dale jen ,,sm|uvni strany“).

I.
zAKLADNi USTANOVENi
Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné zpﬂsobily k zajiéténi predmétu této smlouvy.
Zhotovitel prohlaéuje, 2e ma sjednanou pojistnou smlouvu pro pi'ipad zpﬂsobeni ékody svou

('3innosti a zavazuje se, 2e tuto smlouvu bude mit sjednanou po celou dobu Uéinnosti této
smlouvy. Predmétnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na poiadani
objednatele predloiit zastupci objednatele k nahlédnuti.

é. smlouvy objednatele: 2022/02/045/Ku
é. smlouvy zhotovitele:

ll.
PREDMET SMLOUW
1.

Predmétem této smlouvy je zpracovénr’ projektové dokumentace pro slouéené Uzemnl'
a stavebnr’ rl'zenl' ( déle jen ,,slouéené UR a SP“) 3 dokumentace pro provédénl' stavby ( déle
jen ,,DPS“), a to pro akci s nézvem ,,Most Holy, ev. é. XII-06m pres Tyru, Trinec -Tyra
-rekonstrukce“ (déle jen ,,stavba“, vée vyée uvedené spoleéné déle jen ,,projektové
dokumentace“ nebo ,,dilo“). Predmétem dI’Ia je kompletnr’ rekonstrukce nosné konstrukce
mostu Holy, ev. é. XII-06m, véetné nového krytu vozovky, zébradlr’ a dopravm’ho znaéem’.
Souééstr’ projektové dokumentace bude i provizornr’ premosténi pro prI'jezd a zésobovénr’
rodinnych domkﬂ vdané Iokalité. Projektové dokumentace bude zpracovéna véetné
souhlasnSIch stanovisek dotéenych orgénCr a sprévcﬁr inienyrskych sitI'.
Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu a o obsahu definovaném
ve vyhlééce ('3. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb, ve znénr’ pozdéjél'ch predpisﬂ (déle jen
,,vyhlééka“). Smluvnr’ strany se dohodly, Ze projektové dokumentace musr’ obsahovat veékeré
néleiitosti, véetné dokladové éésti. Souééstr’ projektové dokumentace musi byt i VS/kaz VYmér
poiadovanSIch pracr’ a dodévek.

Ve vykazech vér budou jednotlivé poloiky opatreny podrobnYm upresﬁujl'cim popisem spolu

se stanovenr’m technickych podminek dle zékona é. 134/2016 3b., 0 zadévém’ verejnych
zakézek, ve znénr’ pozdéjél'ch predpisﬂ (déle jen ,,ZZVZ“), zejména § 92 ZZVZ. vykazy vymér
a rozpoéty budou odevzdény vjednotném formétu .xls sjednotnou Upravou. vykazy vymér
a rozpoéty jednotlivych ééstr’ v6. profesr' budou na samostatnych listech vjednom souboru
a budou provézény funkcr’ tak, aby se pri vyplnénl' slepého rozpoétu na prvnr'm listé zobrazila
celkové ééstka.
Zhotovitel je povinen provést dl'lo dle této smlouvy na sIj néklad a na své nebezpeél' v dobé
sjednané touto smlouvou.
Zhotovitel se zavazuje predat objednateli projektovou dokumentaci pro slouéené Uzemnl'
a stavebnr’ rl'zenl' ve 3 vyhotovenich a dokumentaci pro provedem’ stavby ve 2 vyhotovenl'ch
ve vresové a textové formé a rovnéi v elektronické podobé - vyikresy ve formétu .pdf, .dwg,
textové éést ve formétu .doc, .pdf. a .xls.
Zhotovitel se zavazuje vprl‘Jbéhu zpracovénr’ projektové dokumentace tuto konzultovat

s objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci realizovat v souladu s pﬁsluénymi prévm’mi

predpisy, technickymi podmr’nkami stanovenymi ve vyhlééce a touto smlouvou. Zhotovitel je
povinen déle provérit sprévnost projektovych Feéem’ a propoétﬂ projektové dokumentace.
Zhotovitel odevzdé vykaz vymér rozdélen na investiéni poloz'ky [podle zékona é. 183/2006 8b.,

0 Uzemnim plénovénr’ a stavebnr’m rédu (stavebm’ zékon), v platném znénl' a dle § 33 zékona
('3. 586/1992 8b., 0 danr’ch z prI'i, v platném znénﬂ a na neinvestiéni poloz'ky (podle zékona
('3. 183/2006 8b., 0 Uzemnl'm plénovénl' a stavebnr’m rédu (stavebnr’ zékon), v platném znénl’,
vyhlééky é. 410/2009 8b., kterou se provédéjl' nékteré ustanovenl' zékona é. 563/1991 8b.,
0 L'Iéetnictvi, ve znénr’ pozdéjél'ch predpistr, pro nékteré vybrané Uéetnl'jednotky.

Zhotovitel odpovr’dé za sprévnost,

Uplnost a bezpeénost stavby provedené podle jI'm

zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle jI'm zpracované
projektové dokumentace. Projektové dokumentace musr’ byt zhotovitelem vypracovéna v takové
kvalité, aby dle nr’ mohla byt v plném rozsahu realizovéna stavby, a aby v prl‘Jbéhu realizace
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stavby nevyvstala nutnost provedenr’ dalér’ch pracr’, které nebyly v projektové dokumentaci
reéeny.
Objednatel i zhotovitel se zavazujl' vrémci plnénr’ této smlouvy si poskytovat vzéjemnou
souéinnost. V rémci poskytnutl' vzéjemné souéinnosti se zhotovitel zavazuje objednateli
poskytovat souéinnost rovnéi pri plnénr’ povinnostl' objednatele dle § 98 ZZVZ, jako zadavatele

verejné zakézky na stavebnl' préce, pro které je projektové dokumentace dle této smlouvy
vyhotovovéna. Jedné se 0 souéinnost zejména ve smyslu predéni odpovédl' na dotazy uchazeéﬂ
o verejnou zakézku v zadévacim rl'zenl' na realizaci stavby dle projektové dokumentace dle této
smlouvy, a to ve Ihﬂté 24 hodin od okamiiku doruéenr’ uvedeného dotazu objednatele jako
zadavatele verejné zakézky na realizaci stavby. Dotaz zaslany e—mailem se povaiuje za
doruéeny okamiikem jeho odeslém’ objednatelem.
10. Objednatel je oprévnén projektovou dokumentaci pouiit pro véechny éinnosti spojené
s pﬁpravou a néslednou realizacr’ stavby.

11. Objednatel je oprévnén v ph’padé potreby predanou projektovou dokumentaci rozmnoiovat
apredat ji tretl'm osobém, ale pouze za Uéelem dosaiem’ cile, ke kterému je projektové
dokumentace uréena.

12. Zhotovitel nem’ oprévnén bez pfedchozr’ho pl'semného souhlasu objednatele poskytnout
vysledek své éinnosti ani jejl' dl'lél' éést tvorené predmétem dl'la dle této smlouvy, tretl' osobé
k vyuiitl'.
13. Objednatel je oprévnén v prl‘Jbéhu nebo i po dokonéenl' zpracovénr’ projektové dokumentace
poiadovat doplnénl' o dalér’ projekénl' préce a zhotovitel je povinen tyto préce za cenu v misté
obvyklou provést.
14. Pro nastavenr’ komunikace, vyménu dat, sprévu, archivaci dat a nastavem’ procesnl'ho rizenl’
zakézek v jednom sdr’leném prostredi vyuir’vé objednatel spoleéné datové prostredl' tzv.
Common Data Environment (déle jen ,,CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For
Projects. Po podpisu této smlouvy ziské zhotovitel do prostredl' CDE pﬁstup véetné zékladnr’ho
uiivatelského ékolenr’. Vsouvislosti s tvorbou projektové dokumentace budou do tohoto
systému nésledné pravidelné vklédény revize projektové dokumentace, vyjédrenl' sprécr
inienyrskych sr’tr’ a veékeré dalér’ dokumenty tykajl'ci se povolovacr'ho procesu. Veékeré
dokumenty uklédané do CDE systému budou v nativnim grafickém formétu programl‘] (napr;
*.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp).

||l.
DOBA PLNENi
Smluvnr’ strany se dohodly, 2e dl'lo bude predévéno a prejl'méno po ééstech. Zhotovitel se

zavazuje, 2e jednotlivé projektové dokumentace vrozsahu a o obsahu dle této smlouvy
objednateli predé v téchto terminech:
.

.

Projektové dokumentace pro slouéené UR a SP do 8 mésicﬂ od podpisu smlouvy

Projektové dokumentace pro provédénr’ stavby do 2 mésicﬂ od vydéni stavebniho
povoleni

Pro odsouhlasem’ koneéné verze projektové dokumentace predloil' zhotovitel, alespon 7
pracovm’ch dnﬂ pred terminem plnéni dle této smlouvy, kompletnr’ vyhotovenl' projektové
dokumentace na odbor investic Magistrétu mésta Trince, ktery do 5 pracovnl'ch dnL‘] provede
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pripoml'nky, a teprve poté budou dodény ostatnl' vyhotovenl' projektové dokumentace dle

smlouvy dopracované v souladu s pripoml'nkami objednatele.

Objednatel se zavazuje dl'lo bez vad a nedodélkCI pr’evzr’t ve sjednané dobé. Objednatel mﬂie
rovnéi pfevzr’t dl'lo, vykazujicr’ drobné vady a nedodélky, které véak nebrém’ uZI'vénI' dl'la s tim,

2e uvede termin, do kdy majl' byt tyto vady nebo nedodélky odstranény.

Objednatel je oprévnén odml'tnout prevzetl' dI’Ia v pﬁpadé, ﬁe vykazuje vady nebo nedodélky,

zejména neni—Ii dodéno ve sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném poétu vyhotovenl' apod.

Pokud tak uéim’, je povinen do protokolu o predém’ a prevzetl' dI’Ia uvést dﬂvody, ze kterych

projektovou dokumentaci neprevzal.

Prodlenl' zhotovitele s predénim projektové dokumentace delér’ nei 3O kalendérnich dnL‘] se
povaiuje za podstatné poruéem’ smlouvy.

O pfedém’ a prevzetl' dI’Ia bude vyhotoven pisemny protokol, ktery podepl'él' oprévném’ zéstupci
obou smluvm’ch stran nebojimi povéreni zéstupci.
Vprl'padé, ﬁe nastanou objektivnl' dﬂvody, znemoiﬁujr’cr’ predénl' dI’Ia ve sjednané dobé
a zhotovitel bude poiadovat prodlouiem’ terminu predénl' dila, je povinen zaslat objednateli

nejpozdéji 21 kalendérnich dnﬂ pred sjednanym terminem predéni pisemnou iédost se
zdﬂvodnénr’m prodlouiem’ terminu predéni.

IV.
CENA DiLA
Cena dI’Ia je stanovena dohodou smluvm’ch stran pro kaidou jednotlivou projektovou
dokumentaci nésledovné:

.
.

Projektové dokumentace pro slouéené UR a SP

Projektové dokumentace pro provédém’ stavby
Celkem

426.000,00 K6 bez DPH

163.000,00 K6 bez DPH
589.000,00 Kc“: bez DPH

K cené bez DPH bude pripoétena dar'1 z pridané hodnoty dle platnych prévm’ch predpisﬂ.

V cené dI’Ia jsou zapoél'tény néklady na veékeré préce, poplatky a jiné néklady nezbytné pro
véasné a rédné provedenl' dila. Souéésti ceny dI’Ia jsou i néklady na préce, které v této smlouvé
nejsou vilslovné uvedeny a zhotovitel ze vch odbornYch znalosti a zkuéenostr’ o nich mél nebo
mohl védét.
Pﬁpadné zvyéenl' cen v souvislosti s vyvojem cen nemé vliv na vyiéi ceny dI’Ia dle této smlouvy.
Objednatel se zavazuje za rédné a véas provedené dilo bez vad a nedodélkﬂ zaplatit cenu dI’Ia
ve vyéi a v terminech sjednanych touto smlouvou.

v.
PLATEBNi PODMiNKY
Objednatel uhradl' kaidou jednotlivou kompletné a rédné provedenou projektovou dokumentaci

na zékladé daﬁového dokladu - faktury zhotovitele vystavené po predém’ a prevzetl' kaidé

jednotlivé projektové dokumentace. Podml'nkou pro zaplacem’ sjednané ééstkyje rédné predéni
kaidé jednotlivé projektové dokumentace objednateli v poétu, rozsahu a formé sjednané dle
této smlouvy. Zélohy nejsou sjednény.
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Daﬁovy doklad — faktura, vystavené zhotovitelem musi obsahovat kromé néleiitosti daﬁového
dokladu dle zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pFidané hodnoty v platném znénI' a néleiitosti
stanovené dle ustanovem’ § 435 zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, jako iostatnI'
néleiitosti podle zvléétnich prévm’ch pFedpisﬂ (délejen ,,faktura“), rovnéi:

.
.
.

éI'slo této smlouvy a datum jejI'ho uzavfem’,
pfedmét plnénI', jeho pI’esnou specifikaci ve slovnI'm vyjédI’enI',

oznaéem’ bankovnI'ho Ustavu a él'slo L'Iétu, na ktery mé bylt provedena L'Ihrada,

SmluvnI' strany se dohodly, 2e v pFI'padé, 2e dl'lo bude vykazovat drobné vady c':i nedodélky,
bude cena dI’Ia uhrazena ve v9§i 90 % z celkové ceny dI'Ia. ZvajI'ci éést, tj. 10 % z celkové
ceny dI'la, pfedstavuje tzv. zédriné (déle jen ,,zédriné“), které bude zajiét’ovat Fédné plnénI'

zévazkﬂ zhotovitele z této smlouvy pro pFI'pad pfevzetl' dI'Ia s vadami éi nedodélky. Zédriné

uhradI' objednatel zhotoviteli do 30 kalendéfnich a'J po odstranéni vad éi nedodélkﬂ
reklamovanych pFi pfevzetl' dI’Ia objednatelem.

Fakturuje objednatel povinen uhradit nejpozdéji do 30 kalendéfnich da ode dnejejI'ho doruéenl'
objednateli. Stejné splatnost je dohodnuta smluvnI'mi stranami i v pﬁpadé Urokﬂ z prodlenI’,
smluvnI'ch pokut, néhrady ékody, 6i jinYCh plateb, kteréjsou si smluvnI' strany povinny uhradit.
.

Doruéem’

faktury

se

provede

doporuéenou

poétovnl'

zésilkou,

nebo

na

e—mail:

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odeslém’ pI’I'sluéné ééstky z Uétu objednatele.

VI.
ZARUKA ZA DiLo
Zhotovitel odpovidé za sprévnost, Uplnost a proveditelnost projektové dokumentace zhotovené
na zékladé této Smlouvy. Zhotovitel zodpovidé za to, ie pfedmét dI'Ia bude proveden v souladu

s touto smlouvou, projektové dokumentace bude odpovidat platnym prévnI'm pfedpisﬂm,
relevantm’m éeskym technickym normém a poiadavkﬂm objednatele, technické Feéenl'
a navriené zaFI'zenI' budou v souladu s poiadovanYmi parametry a Ize na zékladé ného postavit
stavbu, které bude splﬁovat pHSIUéhé prévm’ a technické pfedpisy a budejI’ moino bez omezenI’

uil'vat k Uéelu, ke kterému mé slouiit. Pokud by béhem realizace stavby bylo zjiéténo, Ze
projektové dokumentace mé vady a stavbu nenI' moiné v souladu s projektovou dokumentaci
provést, je Zhotovitel povinen odstranit vady dI'Ia bezplatné, ph’padné a uhradit veékeré vzniklé
ékody. Je—Ii vada dI'Ia vadou skrytou, mﬂie ji objednatel uplatnit u zhotovitele po celou dobu
plynutI' zéruénl' doby stavby, které poél'né plynout od pFevzetI' stavby.
Objednatel je povinen vady projektové dokumentace pI'semné a bez zbyteéného odkladu

reklamovat u zhotovitele. Objednatel provede reklamaci takovym zpﬂsobem, 2e zaéle pI'semnou
reklamaci s popisem vad na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v zéhlavi této smlouvy.
Reklamace odeslané zpﬂsobem uvedenYm v tomto bodé smlouvy se v ph’padé pochybnostl'
povaiuje za doruéenou okamiikem odeslém’ pI’edmétného e-mailu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, 2e reklamované vady, pI’I’padné nedodélky, bezplatné odstranI'
nejpozdéji do 2 pracovm’ch dnCI ode dne doruéem’ reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se
smluvnI' strany pisemné nedohodnou jinak. Za odstraném’ vady se povaiuje i nové projektové
Feéeni, toto Feéenl' je Zhotovitel povinen zrealizovat na vlastnI’ néklady.

VII.
MAJETKOVE SAN KCE
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V ph’padé, 2e zhotovitel bude v prodlenI' s fédnym pI’edénI'm kompletné dokonéené kterékoliv
éésti dI’Ia uvedené v této smlouvé, je objednatel oprévnén poiadovat po zhotoviteli I'Ihradu

smluvnI' pokuty ve VVéi 500 K6 2 ceny té éésti dI’Ia, s jejl'mi pfedénim je zhotovitel v prodlenI’, za
kaidy i zapoéaty den prodlenI' s jejI'm pfedénim.

V ph’padé, 2e zhotovitel neposkytne objednateli souéinnost d|e této smlouvy, je objednatel
oprévnén poiadovat p0 zhotoviteli Uhradu smluvnl' pokuty ve vyéi 500 K6 2 celkové ceny dI'Ia,
a to za kaidﬂednotlivy pﬁpad poruéenl' této povinnosti.

V ph’padé, 2e objednatel neuhradi ve sjednané Ihﬂté splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou
v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprévnén poiadovat p0 objednateli L'Ihradu smluvm’
pokuty ve viléi 500 Kc“: z fakturované ééstky, za kaidy i zapoéaty den prodlenI' s L'Ihradou této
faktury.
VpFI’padé, 2e zhotovitel bude vprodlenI' sodstranénim vady nebo nedodélku uvedeném
v pFejI'maCI'm protokole, je objednatel oprévnén p0 zhotoviteli poiadovat Uhradu smluvnI' pokuty

ve v9§i 500 Kc“: zcelkové ceny dI'Ia, a to za kaidy i zapoéaty den prodlenI' s odstranénim
pfedmétné vady nebo nedodélku a kaidou jednotlivou vadu nebo nedodélek.
V ph’padé,
objednatel
ceny dila,
nedodélku

2e zhotovitel neodstram’ reklamovanou vadu nebo nedodélek ve sjednané Ihﬂté, je
oprévnén poiadovat po zhotoviteli Uhradu smluvnl' pokuty ve vyéi 500 K6 2 celkové
a to za kaidy i zapoéaty den prodlenI' s odstraném’m reklamovane vady nebo
a kaidou jednotlivou vadu nebo nedodelek.

Jestliie zévazek provést dl'lo zanikne pFed jeho FédnYm splnénI'm, nezaniké nérok na smluvnI'
pokutu, pokud vznikl poruéenI'm povinnostI' pFed zénikem zévazku provést dI'Io.
Zénik zévazku provést dl'lojeho poza'm splnénI'm, neznamené zénik néroku na smluvnI' pokutu
za prodlenI' s plnénI'm zévazku.

VIII.
OSTATNi USTANOVENi
Objednatel je oprévnén kontrolovat prﬂbéh provédém’ dI'Ia. Zhotovitel je povinen na iédost
objednatele poskytnout veékeré informace o stavu rozpracovaného dI'Ia.
Zhotovitel je povinen ﬁdit se pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelné upozornit
objednatele na p’padnou nevhodnost jeho pokynCI nebo chybné zadénl', v opaéném pﬁpadé
odpovidé za vzniklou ékodu.

Obé smluvnI' strany se zavazujl', 2e obchoa' a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvnI' stranou, nezpﬁstupnl’ tfetl' osobé bez pI'semného souhlasu druhé smluvnI' strany

a nepouiijl' tyto informace k jinym Uéelﬂm, neZ k plnénI' této smlouvy.

Objednatel je oprévnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje préva a povinnosti z této

smlouvy vyplyvajI'CI' na tFeti osobu. Zhotovitel je oprévnén pfevést svoje préva a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajl'ci na tfetl' osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.
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é. smlouvy objednatele: 2022/02/045/Ku
é. smlouvy zhotovitele:

, v
v ’lX.
,
ZAVERECNA USTANOVENI
1.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pl'semnYCh, vzestupné éislovanych dodatkL‘],
podepsanych obéma smluvnl'mi stranami a VyIslovné oznaéenych jako dodatek ke smlouvé.

2.

Nastanou-Ii u nékteré ze smluvnl'ch stran skuteénosti, brénici Fédnému plnénl' této smlouvy, je
tato smluvnl' strana povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznémit druhé smluvnl' strané.

3.

Tato smlouva navé platnosti dnem jejl'ho podpisu obéma smluvnl'mi stranami a Uéinnosti
dnem jejI'ho uvefejnénl' v registru smluv. Smluvnl' strany se dohodly, Ze objednatel zaéle sprévci
registru smluv tuto smlouvu k uveFejnénI'. Tato povinnost se tyké i véech dalél'ch dodatkCI
smlouvy uzavFenych v budoucnosti.

4.

Smluvnl' strany shodné prohlaéujl', 2e se seznémily s celym textem smlouvy véetné jejich pFI'Ioh
a s ceISIm obsahem smlouvy souhlasi. Souéasné prohlaéujl', 2e tato smlouva byla uzavfena po
vzéjemném projednénl', podle jejich pravé a svobodné vfjle uréité, véiné a srozumitelné, nikoliv
v tl'sni nebo za népadné nevyhodnYCh podml'nek, 002 stvrzujl' svymi podpisy.

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnostl' originélu 8 mm, ie 2 z nich obdril'
objednatel a 1 z nich obdril' zhotovitel.

6.

Tato smlouva byla schvélena na 115. schﬁzi Rady mésta TFince konané dne 23. 5. 2022
usnesenim 6. 2022/3681.

V TFinci ...............

V Brné

RNDr. Véra Palkovské
primétorka

Ing. Martin Rehulka
jednatel spoleénosti
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