
        66/16/OST 

SMLOUVA O DÍLO Č. P- 15/2016 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
 

1. OBJEDNATEL: Město Vizovice 

                     Masarykovo nám 1007, 763 12 Vizovice 

 Odpovědný zástupce objednatele:       

 ve věcech smluvních:  Bc. Silvie Dolanská 

  starostka města 

 ve věcech technických Ing. Ivana Valachová 

 IČ:  00284653 

 DIČ: CZ00284653                                                         

 bankovní spojení:                    

 číslo účtu:   
 

2. ZHOTOVITEL: Arvita P spol. s r.o. 
 Příčná 1541, 765 02 Otrokovice 

 Odpovědný zástupce zhotovitele: 

 ve věcech smluvních: Ing. Hedvika Psotová 

   jednatelka 

 ve věcech technických Ing. Soňa Trávníčková 

 IČ:  60706708 

 Obchodní rejstřík KOS Brno odd. C, vl. 15189 

 DIČ:  CZ 60706708 

 bankovní spojení: 

 číslo účtu: 
 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů                                   

tuto 

smlouvu o dílo 

 
 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY: 
 

Předmětem této smlouvy je zpracování Územní studie „Vizovice – lokalita PZ 59“ (dále jen 

ÚS) v souladu se Zadáním z prosince 2015. Hlavním cílem ÚS je prověřit možnosti využití 

vymezené zastavitelné plochy v souladu s požadavky platného Územního plánu Vizovice a 

upřesněnými potřebami zadavatele ÚS specifikovanými v Zadání ÚS. Řešit urbanistickou 

koncepci s uspořádáním jednotlivých funkčních složek zastavitelné plochy s řešením prosto-

rového uspořádání území s koncepcí veřejné infrastruktury.  

Území, které je předmětem řešení uzemní studie, je vymezeno dle Územního plánu Vizovice 

zastavitelnou plochou - lokalitou PZ 59 – plocha veřejného prostranství s převahou nezpev-

něných ploch - lesopark o rozloze 1,7987 ha. 

Účelem územní studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro 

navazující úpravu tohoto území.  

 

Územní studie je zpracována jako územní plánovaní podklad pro rozhodování v území podle 

§ 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen stavební zákon). 



 

Studie bude v průběhu zpracování projednána, konzultována (min. 2x) se zadavatelem a poři-

zovatelem. Dále bude územní studie konzultována s dalšími dotčenými orgány státní správy a 

správci sítí, s vlastníky pozemků a veřejností. 

 
 

Místem pro předání studie je Městský úřad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice. Pro-

jektová dokumentace bude předána odpovědnému zástupci dodavatele ve 4 tištěných paré + 

CD s grafickou částí ve formátu dgn (nebo dwg) a pdf, textovou částí ve formátu MsWord. 
 

 

II. SPOLUPŮSOBENÍ - PODKLADY: 
 

Digitální mapový podklad řešeného území. 

Ostatní budou poskytnuty na vyžádání. 
 

 

III. TERMÍN PLNĚNÍ: 
  

Termín dokončení prací je stanoven do 3 měsíců od data podpisu SOD, z toho pracovní verze 

k projednání 8 týdnů od data podpisu SOD. Zhotovitel se zavazuje v tomto termínu předat 

dokončené dílo objednateli.  

 

 
IV. CENA PRACÍ: 
 

Cena prací, které jsou předmětem této smlouvy se sjednává jako smluvní na základě zákona    

č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 

 

Cena za projektovou dokumentaci bez DPH  66 100,- Kč 

DPH 21 %       13 881,- Kč 

Cena vč. DPH                            79 981,- Kč 

     

     
V. FAKTURACE: 
 

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

Faktura bude zhotovitelem vystavena do 3 dnů po předání předmětu plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel dohodnutou cenu uhradí na účet zhotovitele 

převodním příkazem dle vystavené faktury, a to v termínu do 30-ti dnů od jejího doručení 

objednateli. 
 

 

VI. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ: 
 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, odpadne-li pro něho potřeba díla. V tom 

případě je povinen uhradit zhotoviteli za skutečně provedené práce odpovídající podíl ze 

sjednané ceny. 

Objednatel je oprávněn případné vady díla reklamovat u zhotovitele neprodleně po jejich zjiš-

tění a to písemnou formou, nejpozději však ve lhůtě do 12 měsíců ode dne předání díla. 

Zhotovitel se zavazuje, že odstraní případné nedodělky a vady díla bez zbytečného odkladu 

nejpozději však do 30-ti dnů ode dne, kdy objednatel na vady upozorní. V případě nedodržení 

tohoto termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i za-

počatý den prodlení . 

Dostane-li se objednatel do prodlení se splněním peněžitého závazku, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

Úrok z prodlení ve stejné výši, který bude počítán z hodnoty předmětu díla, tj.  z částky  



79.981,- Kč  je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli, jestliže zhotovitel nepředá včas 

předmět této smlouvy objednateli a dostane se tak s plněním závazku do prodlení. 

Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran. 

Případné dodatky smlouvy by pak tvořily nedílnou součást této smlouvy. 

Právní vztahy z této smlouvy vyplývající, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí  

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., tj. Občanského zákoníku. 

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po dvou 

výtiscích. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu 

se zákonem číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, tuto smlouvu zveřejní v registru smluv 

Město Vizovice. 

Smlouva nabude účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona číslo 

340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

Schváleno Radou města Vizovice dne 21. 9. 2016, č. usnesení: 18/367/16. 
 

 

 

 

Vizovice dne …………….. Otrokovice, dne..………….. 
 

 

 

 

 

……………………………..                                              ………………………………. 

Bc. Silvie Dolanská  Ing. Hedvika Psotová 

     starostka města          jednatelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Příloha č.1    KE SMLOUVĚ O DÍLO č. P – 15/2016 

 

 

 

 

SPECIFIKACE  

 
Rozpis nákladů (Kč) 

Terénní práce a mapování     6 hod á 250 Kč    1 500  

Vyhodnocení území, střety, limity  10 hod á 300 Kč    3 000 

Návrhová část    86 hod á 400 Kč  34 400 

Digitální práce    15 hod á 400 Kč    6 000 

Technické práce    56 hod á 250 Kč  14 000 

Projednání    24 hod á 300 Kč    7 200. 

Cena celkem        66 100 

 

 

 

Rekapitulace:  

Cena za projektovou dokumentaci bez DPH    66 100,- Kč 

DPH 21 %        13 881,- Kč 

Cena vč. DPH       79 981,- Kč     

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: 

Ing. Hedvika Psotová 


