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Smlouva o dílo č. 003/2016/Buch 

„Dodávka a montáž workoutového hřiště“ 
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635 

 

 

 

I. Smluvní strany 
 

 

O B J E D N A T E L: 

název, adresa:     Město Hlučín  

                           Mírové náměstí 24/23 

                                                           748 01 Hlučín 

zastupuje ve věcech smluvních:  Ing. Gabriela Dihlová – vedoucí OIaSMM 

                ve věcech technických: Ing. arch. Kateřina Buchtelová – technik OIaSMM 

IČ:       00300063 

DIČ:        CZ 00300063 

bankovní spojení:     XXXXX 

číslo účtu:       XXXXX 

 

 

 

Z H O T O V I T E L: 

název, adresa:     WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. 

IČO:     03885224 

DIČ:     CZ03885224 

zastupuje ve věcech smluvních:  Bc. Jan Kokáš 

                ve věcech technických: XXXXX 

Bankovní spojení:   XXXXX  

číslo účtu:       XXXXX 

 

 

 

II. Předmět smlouvy: 

 

Předmětem zakázky je dodávka, instalace a montáž workoutového hřiště WORKOUT CLUB 

MEDIUM originál v lokalitě Hlučín - Zámecký park. Bližší specifikace jsou uvedeny 

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Budou dodány: 

Konstrukce WORKOUT CLUB MEDIUM originál 

Element pro trénink stojek STALKY  

Konstrukce budou z materiálu nerez a ke kotvení prvků budou použity bezpečnostní objímky.  

Workoutové hřiště bude zcela komplexní a zahrnuje veškeré prvky potřebné pro posilování 

celého těla.  

Součástí dodávky bude montáž včetně kotvení pomocí betonových patek. 

Součástí zakázky je roční i pozáruční servis 

Konstrukce WORKOUT CLUB MEDIUM bude sestavena z: 5x hrazda, 1x trojité bradla, 1x 

W Bar, 1x půlená hrazda, 1x pomocná hrazda, 1x Monkey Bar, 1x žebřiny, 1x stupňovaná 

lavice L, 1x otočná lavice, 1x tabule s návody. 
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1. Zhotovitel je dále povinen: 

a. Zajistit případné podzemní inženýrské sítě. 

b. Zajistit před zahájením prací vytyčení a zaměření inženýrských sítí 

c. Zajistit zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle zákona 258/2000 Sb. 

d. Dodržovat podmínky při manipulaci a ukládání odpadů dle zák.185/2001 Sb., 

vyhlášku č.381/2001 Sb. a č.383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

e. Po ukončení prací staveniště vyklidit a přebytečný materiál odvézt na skládku. 

f. Dílo předat zápisem o předání a převzetí se soupisem případných bezpečnému 

provozu nebránících vad a nedodělků se závaznými termíny jejich odstranění. 

 

 

 

III. Termíny a místo plnění. 

 

Termín zahájení prací: do   2 dnů od převzetí staveniště  

Termín ukončení prací: do   30 dnů od zahájení prací 

Termín předání díla:   předpoklad srpen 2016 

 

Vyklizené a vyčištěné místo pro umístění je zhotovitel povinen objednateli písemným 

zápisem předat, nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode 

dne předání díla. 

 

V případě nepříznivých povětrnostních vlivů bude změna termínu plnění řešena dodatkem ke 

smlouvě. 

Místem plnění je lokalita Hlučín – Zámecký park.    

 

 

 

IV. Cena díla:                                   

 

Cena díla:                               222.140,-- Kč (bez DPH) 

                                    DPH         46.649,--Kč   

                                 Celkem:   268.789,-- Kč (s DPH)           

 

                       

Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny 

v předmětu této smlouvy. 

Cena může být změněna v návaznosti na případné vícepráce, objednané, projednané a 

schválené objednatelem.  

 

 

 

V. Fakturace  
 

Dílo bude vyúčtováno po předání a převzetí na základě vystaveného daňového dokladu. 

Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis 

provedených prací.  Splatnost 21 dnů od doručení faktury. V případě nedodržení termínu 

plnění, provede objednatel úhradu daňového dokladu sníženou o dohodnuté sankce, tj. 500,- 

Kč za den prodlení, pokud toto nezohlední v daňovém dokladu přímo zhotovitel.  
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VI. Předání a převzetí. 
 

a) Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí ukončeného díla bez vad a 

nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu. 

b) K předání zajistí zhotovitel patřičné doklady použitých materiálů a zařízení, popř. atesty, 

protokoly o shodě atd. 

c) O předání a převzetí bude pořízen zápis se soupisem případných bezpečnému provozu  

      nebránících vad a nedodělků a stanoveny závazné termíny jejich odstranění. 

d) Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole a písemnému 

předání.  

 

 

 

VII. Staveniště 

 

a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště.  

b)  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem.  

c) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

d)  Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  

e)  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 

objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do 

původního stavu. 

f)  Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 

odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace 

stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady . 

 

 

 

VIII. Záruky. 
 

a) Na dílo se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců od termínu předání a převzetí. 

b)  Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, 

nejpozději však do dvou dnů. 

 

 

 

IX. Sankce. 

 

a) V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele bude sníženo vyúčtování díla o 

dohodnutou sankci ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.  

b) V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele bude zhotovitelem 

vyúčtována sankce ve výši 0,05% denně z dlužné částky. 

c) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit 

objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a 

den prodlení. 
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X. Různé. 
 

a) Objednatel bude provádět technický dozor. Zhotovitel je povinen případné připomínky 

objednatele respektovat, případně odstranit jejich příčinu. 

b) Při provádění dodávky budou dodržovány platné bezpečnostní normy a požární předpisy. 

Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo staveniště a vymezené plochy. 

Během provádění díla je nutno zabezpečit pracoviště tak, aby nedocházelo ke 

znečišťování ostatních ploch.   

d)  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 

k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 

objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení 

výpovědi druhé smluvní straně.  

e)  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní 

dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

f)  Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést 

na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel. 

                  

 

 

XI. Ostatní ustanovení. 

 

a)   Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

b)   Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky. 

c)   Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku. 

d)   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel a objednatel 

obdrží po dvou vyhotovení. 

 

 

Přílohy:   Příloha č. 1: Půdorys 

 Příloha č. 2: Nabídka 

 

 

 

V  Hlučíně  dne   8. 8. 2016                                          V Ostravě dne  9. 8. 2016              

za objednatele :                                                                               za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………                       ………………………………… 

     Ing. Gabriela Dihlová      Bc. Jan Kokáš 

  



NABfDKA I OBJEDNÁVKA

WORKOUT CLUB PARKS S.LO.

Kuchnova 183/4
718 00 Ostrava - Kunčičky
IČ: 03885224 DIČ:CZ 03885224
OR: C 61703 vedená u Krajského soudu v Ostravě
www.workoutclub.cz

Objednatel: Město Hlučln
Ulice:
Město:
IČO:
DiČ: CZ
OR:
Registr.orgán:

Mfrové náměstf 24/23
748 01 Hlučin
00300063
00300063

Vyřizuje:
Kontakt:
Datum:
e-mail:

Bc. Jan KokM

01.U7.~Ulb~:ou
Splatnost faktur: 15dni od doručeni
Platnost nabídky: 4 týdny
Termíndodáni: 5 týdnů, dle dohody

Kód Název produktů I služby
009 WORKOUT CLUB MEDIUM
053 STALKY
019 MONTÁL: vč. betonáže
082 DOPRAVA

Počet
1
1
1
1

Cena bez DPH
189990
6990
29900
2250

CELKEM bez DPH: I
DPH 21%:

CELKEM vč. DPH: I

Hodnota bez DPH
189990

O
29900
2250

222140 Kčl
46649 Kč
268 789 Kčl

PODMINKY
Bezpečnostnl objlmky, prvky sloužlcl k úchytu rukou z nerezového materiálu
WORKOUT CLUB MEDIUM - 5x hrazda, 1x trojité bradla. 1x W Bar, 1x půlená hrazda, 1x pomocná hrazda, 1x Monkey Bar,
1x žebřiny. 1x stupňovaná lavice L, 1x otočná lavice, 1x tabule s návody
Montáž včetně kotveni pomoci betonových patek
Záruka 24 měsiců na cvičebni prvky
Roční i pozáručnl servis
Smluvni pokuta ve vlÍši 0,05% za každIÍ den orodleni

pnJlmám nabldku. objednávám ]eJI predmět

razltko a podpis oprávněného zástupce Objednatele
razllko a podpis oprávněného zástupce

WORKOUT CLUB PARKS 5.f.0

I

http://www.workoutclub.cz
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WORKOUT CLUB PARKS 5,',0,

Kuchnova 18314
718 00 Ost,ava • Kunčičky
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PROJEKTOVAL
KRESLIL Ondře' Koneš

HLUČrN DATUM 30.6.2016
.MEDIUM OG MĚŘITKO 1:50

PŮDORYS
FORMÁT 1xA4
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