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Smlouva o dílo 
č. 8/2022 - Renata Urbanová 
DS Světlo: 33/2022 
uzavřená podle ustanovení§ 2586 a následujících zákona č.89/2012Sb.,Občanský zákoník 
1.Smluvní strany : 
1.1 Objednatel : 
Domov pro seniory Světlo 
sídlo : Drhovle čp. 44 - zámek, 397 01 Písek zastoupený ředitelkou PhDr. Šárkou Nováčkovou IČ : 70869812 
1.2 Zhotovitel : 
Renata Urbanová 
sídlo : Sedláčkova 472/6, Písek, 397 01 IČ : 44365781 
DIČ: CZ6759081791 
1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech smluvních a technických : 
za objednatele: PhDr. Šárka Nováčková tel.732 947 707 e-mail : reditel@dps-svetlo.cz 
za zhotovitele : Renata Urbanová 	tel.603 344 208 e-mail : urbanova.r@seznam.cz 
2.Předmět smlouvy 
2.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek v této smlouvě sjednaných. 
3.Předmět plnění 
Název díla : ,,Stavební oprava drenážních systémů u části objektu DS Drhovle-okolo kaple sv. Anny a 
sakristie". 
Předmětem plnění se rozumí provedení výkopů a montáže nových drenáží, odvodnění do kanalizace a prací nezbytných pro kompletní dokončení díla v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 7.10.2022, která je nedílnou součástí této smlouvy. Předmět plnění bude proveden minimálně v kvalitě odpovídající ČSN a právním předpisům, které souvisejí s předmětem plnění. 
4. Čas plnění, předání a převzetí díla 
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v termínu od 17.10.2022 do 30.11.2022. Přesné datum zahájení stavby bude oznámeno 5 dní předem a zapsáno na předávacím protokolu. 
4.2. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o čemž se pořídí písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že 
dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. 
4.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla dle článku 3 této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Případné vady nebránící užívání díla budou odstraněny v termínu 
dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla. 
4.4. Termín dokončení plnění stanovený v odst. 4.1 tohoto článku smlouvy o dílo může být prodloužen z důvodů nepříznivých klimatických podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky 
považují smluvní strany zejména stav, kdy teplota překročí minimální nebo maximální hodnotu, za které ještě lze dle technologických předpisů vykonávat konkrétní práce k provádění díla. 
4.5. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 3 dny před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 3 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. 4.6.Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla. 
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5. Cena díla, fakturace, placení 
5.1. Cena díla byla stanovena ve výši: 
bez DPH 21% DPH 15% Celkem 
205.100,-Kč 43.071,-Kč 248.171,-Kč 
(slovy :dvěstěčtyřicetosmtisícjednostosedmdesátjednakorunčeských) 
5.2. Konečná faktura bude vystavena a předána objednateli v den předání a převzetí díla se splatností třiceti dnů od vystavení. 
6. Způsob provádění díla 
6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a veškerými platnými právními předpisy, ČSN a bezpečnostními předpisy. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel. 
6.2. Zhotovitel dále odpovídá za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi, starat se o průběžný úklid staveniště a odvoz odpadů. 
6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. 
6.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistnou částkou za 2 mil.Kč. 
7. Smluvní pokuty 
7.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
7.2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení. 
7.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
7.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14ti kalendářních dnů od dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně. 
8. Záruční podmínky 
8.1. Záruční doba je zhotovitelem poskytnuta po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
8.2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. 
8.3. S odstraňováním vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady, nejpozději do 7 kalendářních dnů a dokončit nejpozději do 30 dnů, pokud mu to umožní klimatické podmínky. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. 
8.4. Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
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9. Všeobecná ustanovení 
9.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště s přípojnými místy pro odběr elektrické energie a vody, nejpozději v den zahájení prací. 
9.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každý ze smluvních stran si ponechá po jednom vyhotovení. 
9.3. Veškeré změny a dodatky smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku, po vzájemné dohodě stran. 
9.4. Kde není uvedeno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
9.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
9.7. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 
9.8. Smlouva obsahuje 3 strany textu. 
V Písku dne: 14.10.2022
Za objednatele: 
PhDr. Šárka Nováčková 
. 
v Písku dne : 14.10.2022
Za zhotovitele : 
Renata Urbanová 
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