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SMLOUVA O DÍLO
Č.j.:.....
Přílohy:

název: město Litovel, zastoupeno Ing. Zdeňkem Potužákem - starostou 

IČ: 00299138 

DIČ: CZ00299138

sídlo: Náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 

(dále jen jako „Objednatel")

a

jméno, příjmení/ název: Ing. Linda Smítalová - Atelis

IČ: 74276361

DIČ: CZ8152217546

bydliště: Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc 

Bankovní účet č.: 272843618/0300, ČSOB

(dále jen jako „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany" a každý samostatně jako
„Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva")

I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za 
podmínek níže uvedených dílo: „Cyklistická stezka Tří Dvory - Litovel v souběhu 
s 11/447“ (dále jen „Dílo") a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli 
cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

2. Projektová dokumentace bude obsahovat návrh cyklostezky v celkové délce 1660 m podél 
silnice 11/447 v úseku od křižovatky s ul. Sušilova v Litovli po začátek zástavby v m.č. Tři 
Dvory. V rámci aktualizace původní projektové dokumentace bude trasa přeprojektovaná na 
opačnou stranu silnice v úseku dl. cca 900 m.

3. Projektová dokumentace bude řešena podle vyjádření a podmínek všech zainteresovaných 
dotčených stran a vyjádření správců inženýrských sítí, které si zhotovitel zajišťuje vlastními 
prostředky.

4. Předmětem díla není vypořádání majetkoprávních vztahů.
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5. Předmětem smlouvy není uhrazení správního poplatku za vydání územního rozhodnutí.
6. Předmětem smlouvy není uhrazení odvodů z odnětí ze ZPF či LPF.
7. Předmětem smlouvy není pořízení dokumentace případných přeložek či výstavby nových 

inženýrských sítí.
8. Předmětem smlouvy není inženýrskogeologický průzkum, archeologický průzkum, 

dendrologický průzkum.

n.
Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dílčí části díla činí:

Geodetické zaměření - doměření 23 000 Kč

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 87 000 Kč

Inženýrská činnosti k územnímu řízení 27 500 Kč

Celkem 137 500 Kč

DPH 28 875 Kč

Celkem vč. DPH 166375 Kč

2. Provedené práce budou hrazeny fakturou se splatností 14 dnů.

m.
Doba trvání Smlouvy a smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do:
• Zpracování situace pro řešení majetkoprávních vztahů do 30.11.2016
• Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí do 31.3.2017

2. Sankce a smluvní pokuty:
• V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,5% z celkové ceny za dílo, nejvýše však 20%.
• V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny, nejvýše 20%.
• Sankce a smluvní pokuty a náhrady škody jsou určeny za každý započatý den. 

Procentuální výpočet smluvní pokuty je odvozen od ceny bez DPH podle článku II. této 
smlouvy.

• Smluvní pokuta za nesplnění termínu může být objednatelem uplatněna snížením ceny 
díla z konečné faktury.

• Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody podle podmínek 
obchodního zákoníku.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zdaje prováděno v souladu 
s touto Smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, na 
které se se zhotovitelem shodnou. Lhůtu navrhuje zhotovitel.

3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se 
předmětné činnosti.

4. Zhotovitel svolá minimálně jednou v průběhu zpracování PD schůzku, na které bude 
konzultovat návrh technického řešení.



v.
Předání a převzetí Díla

1. Dokumentace pro územní rozhodnutí bude odevzdána ve čtyřech vyhotoveních v písemné
formě a 2x datové podobě (1 x digitální ve formátu pdf a 1 x digitální ve formátu dwg).

2. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či

nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude
Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

5. Zhotovitel poskytuje záruku na projektovou dokumentaci v délce 24 měsíců.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména

příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

3. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a
Zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Smlouva byla schválena na schůzi Rady města Litovel dne 11.8.2016 pod č. usnesení 1161/39.

V Litovli dne 30.8.2016 V Olomouci dne

Objednatej
li

Ing. Zdeněk Potužák

starosta města

.....................^........................

Zhotovitel

Ing. Linda Smítalová

Atelis - Atelier liniových staveb

’ng. LINDA SMÍTALOVÁ
projektant dopravních staveb

ATELIS - ateliér liniových staveb
nviezdos lávová 114/1
e.',/S3 02 Olomouc-Nemilany
10 74276361 -M +420 777 s/q+420 777 S29 795 • W www.atelis.eu


