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Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: 

Jméno/Název:   Atelier M.A.A.T., s.r.o. 

IČ, DIČ:    28145968, CZ28145968 

Místo podnikání/Sídlo:  Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor 

zápis v obchodním rejstříku: C 20339 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

bankovní spojení:  

kontaktní osoba:  Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA 

e-mail, tel.:   

a 

Objednatel: 

Město Nymburk 

IČ, DIČ:    00239500, CZ00239500 

sídlo MěÚ:    Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 

bankovní spojení:  Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800 

zastoupen:   PhDr. Pavel Fojtík, starosta města 

kontaktní osoba:  Ing. Iveta Žemlová 

e-mail, tel.:   iveta.zemlova@meu-nbk.cz, +420 325 501 203, 601 085 029 

 

II. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech 
potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikovanou službu v nejvyšší kvalitě, dle 
příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele;  

objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu. 

 

Služba: Projektová dokumentace pro stavební povolení /DSP/ rozšířená na 
dokumentaci pro provádění stavby, tj. včetně výkazu výměr a rozpočtu 
nákladů - Rekonstrukce ulice Vodárenská 

Projekt bude řešit nové povrchy ulice, oddílnou kanalizaci a veřejné osvětlení, 
vše s ohledem na památkovou zónu.  

Místo plnění: ulice Vodárenská, Nymburk, mezi křižovatkami ulic Jízdecká a Palackého třída 

Doba plnění: do 31. 1. 2018 

 

III. Cena  

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za službu následovně s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele nutné k provádění činnosti: 

Výše:  122.000,- Kč (cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH) 

Cena nezahrnuje správní poplatky. 

Splatnost: do 30 dnů od doručení faktury objednateli 

 

 

 



 

 

 

IV. Další ujednání 

Riziko změny okolností nese zhotovitel. 

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným 
předávacím protokolem. 

 

Záruka:  60 měsíců od jeho předání zhotovitelem objednateli 

 

 

V. 

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, oboustranně 
podepsanými. 

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč.zák.) není přijetím nabídky na 

uzavření této smlouvy či jejího dodatku.  

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen 
„Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 
dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají 
zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých ve smlouvě 
uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních 
povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění obsahu smlouvy veřejnosti. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění 
ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy 
oběma smluvními stranami.  

Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 
vyhotovení obdrží objednatel.  

 

   

 

V Táboře, dne 19.9.2017                V Nymburce, dne 25.9.2017 

 

 

 

Za zhotovitele:       Za objednatele:  

  

 

 

………………………………..     ……………………………….. 

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA   PhDr. Pavel Fojtík 

jednatel      starosta města Nymburk  



Nabídka

Nymburk – rekonstrukce ulice Vodárenská

Předmětem řešení bude:

− Rekonstrukce ulice Vodárenská mezi křižovatkami ulic Jízdecká a Palackého třída v 
délce 45+80m.

− Projekt bude řešit nové povrchy ulice, oddílnou kanalizaci a veřejné osvětlení vše s 
ohledem na památkovou zónu.

Cena za projekt:

Geodetické zaměření 13 000 Kč

Dopravní část 34 000 Kč

Kanalizace 34 000 Kč

Veřejné osvětlení 14 000 Kč

Položkový rozpočet 7 000 Kč

Inženýring 10 000 Kč

Doprava, tisky 10 000 Kč

Cena celkem 122 000 Kč

Cena je konečná, nejsem plátce DPH. Cena nezahrnuje správní poplatky.

Za Centrum služeb Tábor

Ing. Jakub Šepela, DiS.

6. 9. 2017


