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SMLOUVA O DÍLO č. 2/2017 
Na dodávku projektové dokumentace 

1. Objednatel: Město Rosice, 
Zastoupený: ve věcech smluvních Mgr. Jaroslavem Světlíkem 

ve věcech technických 
IČ: 00282481 
DIČ: CZ00282481 

bankovní spojení: 

(dále jen objednatel) 

2. Zhotovitel: Ing. Jiří Matula 
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění 
nezapsaná v obchodním rejstříku 

místo podnikání: kancel. Šumavská 15, 602 00 Brno 
zastoupený Ing. Jiřím Matulou 

IČ: 12164798 

DIČ: CZ5601132218 

bankovní spojení: 

(dále jen zhotovitel) 

3. Předmět smlouvy (díla): 

Úprava prostoru křižovatky ulice 1. Května x Kostelní x Pod Zahrádkami, Rosice 
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (sloučená dokumentace) 

Dokumentace pro stavební řízení u speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby - stavební 
objekty komunikací a zpevněných ploch. 

Základním podkladem o rozsahu a řešení stavby je „Dopravně - bezpečnostní studie v Rosicích, 
ulice 1. Května x Kostelní x Pod Zahrádkami", již zpracovalo Centrum dopravního průzkumu, v.v.i. 
Brno, 09/2016. 

Dokumentace bude zpracována dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění a vyhl. č. 
146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

Součástí dokumentace bude: 

dokumentace pro územní rozhodnutí vč. inženýrské činnosti - projednání dokumentace 
s dotčenými orgány st. správy.samosprávy a správci inž. sítí 
ověření a doplnění poskytnutých dat inženýrských sítí u jejich správců a provozovatelů 
záborový elaborát se zákresem do katastrální mapy a výpisem pozemků dotčených stavbou 



Věcná náplň dokumentace: 

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikací,, zpevněných ploch, odstavných a pochůzích ploch, 
opěrné zídky a schodiště, dopravní značení, přeložku sloupu veřejného nasvětlení přechodu pro 
pěší (v případě přeložky přechodu). Obsahem nabídky nejsou případné další přeložky inž. sítí, 
jejichž potřeba vyplyne v rámci zpracování PD. 

Dokumentace bude předána objednateli v šesti kompletních vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě ve formátu dwg, doc, xls na CD. Případná další vyhotovení 
dokumentace budou objednateli dodána jako vícetisky na základě samostatné objednávky. 

4. Výchozí podklady dodané objednatelem: 

• „Dopravně - bezpečnostní studie v Rosicích, ulice 1. Května x Kostelní x Pod Zahrádkami", již 
zpracovalo Centrum dopravního průzkumu, v.v.i. Brno, 09/2016. 

• Účelová mapa řešeného území s vyznačením výškopisu a polohopisu, tras inženýrských sítí a 
hranicemi parcel v podrobnosti katastrální mapy - v souřadném systému JTSK - v rozsahu dle 
podkladu „Bezpečnostní studie" 

• Trasy inženýrských sítí z evidence technických sítí města Rosice 

5. Provedené práce budou objednateli předány do: 

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - čistopis vč. vyjádření dotč. Orgánů a výkazů 
výměr: 

do 31. 9. 2017 

6. Cena za předmět smlouvy (díla) je stanovena dohodou objednatele se zhotovitelem a činí: 

Dokumentace pro stav. Povolení a provádění stavby vč. IČ 104 000 Kč 
DPH 21% 21 840 Kč 
Cena celkem 125 840 Kč 

K fakturované částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době 
fakturace. 

Tato cena je definována jako nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady potřebné k realizaci 
předmětu díla včetně všech nákladů souvisejících. 

Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám 
sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena upravena podle sazeb daně z přidané 
hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění. 
Překročení ceny je možné i v případě, že objednatel při plnění předmětu smlouvy rozhodne o provedení 
prací, které nebyly sjednány touto smlouvou. 
Překročení sjednané ceny je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění písemnou formou do rukou zhotovitele popř. jeho zástupce nebo zaměstnance. V reklamaci 
musí být vady popsány. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 
převzatých od objednatele. 
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Zhotovitel se zavazuje, že své smluvní povinnosti bude plnit s veškerými svými odbornými znalostmi, 
v souladu splatnými požadavky zúčastněných subjektů, pokyny a dispozicemi objednatele a podle 
technických pravidel s ohledem na platné technické a právní normy. 

8. Práce budou fakturovány ve třech fázích po odevzdání dokumentace v jednotlivých dílčích fázích 
(DÚR, DSP) dle cenové specifikace v odst. 6. 

Faktury za dílo jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury 
objednateli. 

9. Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných prací. 

10.Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení obchodního zákoníku. Smlouvu lze měnit, upřesňovat, 
nebo zrušit pouze písemnými dodatky, které musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

11.V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele budou zhotoviteli proplaceny práce v rozsahu 
prokázané rozpracovanosti. 

12. Pokud je zhotovitel plátce DPH a práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti, potom 
faktura musí obsahovat prohlášení „Daň odvede zákazník" a musí být doručena do 25. V daném měsíci. 

Město Rosice prohlašuje, že veškeré podmínky podmiňující platnost právního ujednání města byly 
splněny v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. 
Tato smlouva o dílo, jejímž předmětem je „Úprava prostoru křižovatky ulice 1. Května x Kostelní x Pod 
Zahrádkami, Rosice" byla schválena na jednání Rady města Rosice dne 02.05.2017 usnesením č. 
69/2017 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. V případě, že k podpisu nedojde v jednom 
dni, nabývá smlouva platnosti dnem, kdy smlouvu podepsala poslední smluvní strana. 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, že smlouva byla uzavřena podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy. 

Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

V Brně dne : 
/ / . / . StiZ V Rosicích dne: . :3 ^ 2 ^ ^ 

Za zhotovit

Ing. Jiří Matula , 
\UQ. JIHiMATUL 

MOZOLKY 54.616 00 BRNO 
IČO: 12164796 

D*Č:CZ5«01132218 
0) 

Za objednatele: 

Mgr. Jaroslav Světlík 
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