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PROJEKTOVÁ SMLOUVA O DÍLO 

               
                                                                                                                                                                                                        Č.                                                                                             
                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
         

   Zadavatel: název, sídlo:   Město Tábor, Odbor investic a strukt.fondů 
                                            Žižkovo nám.2, 390 15 Tábor 
                    zastoupený:     

      ve věcech smluvních      Ing.Karlem Hotovým - vedoucím odboru   
   ve věcech technických      Ing.Pavlem Stolařem  
          xxxxxxxx xxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        
                    IČO:                00253014  

        DIČ:         CZ 00253014 

 

Zpracovatel: název, místo:  Ing.arch.Oldřich Blaha - architektonická a projektová kancelář  
                                             9.května 678, Tábor 
                     zastoupený:    Ing.arch.Oldřichem Blahou 
           bankovní spojení:     2400294975/ 2010 
                    IČO:                10319981           

 
 
 
 
 
 
 

 
UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU O ZHOTOVENÍ 

NÁVRHU STAVBY 

 
ODPOČINKOVÁ ZÓNA ČEKANICE 

                                           
                                                                 ve 4 vyhotoveních + 3 CD /v digitální podobě .pdf, .doc,/ 
 

 
UZAVŘENÁ PODLE ZNĚNÍ § 2586 A NÁSLEDUJÍCÍHO ZÁKONA Č. 89/2012 Sb. 

 /OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU/ V PLATNÉM ZNĚNÍ  
A V SOULADU S USTANOVENÍMI ZÁKONA Č.121/2000 SB. /AUTORSKÉHO ZÁKONA/ 
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                                                    I. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

Výkonová fáze  
A/ PŘÍPRAVA ZAKÁZKY  
- analýza podkladů 
- polohopisné a výškopisné zaměření staveniště 
- předběžná jednání s dotčenými odbory MÚ Tábor 
 
B/ NÁVRH /STUDIE/ STAVBY 
- vypracování konceptu návrhu stavby  
  / dětské hřiště  do 10 let věku, workoutové prvky 10 – 70 let, univerzální hřiště pro míčové hry,  
zapojení rozhledny do koncepce odpočinkové zóny, návrh přístupových komunikací/      
- účast na projednání konceptu s veřejností a případné zapracování podnětů veřejnosti do návrhu 
stavby 
- projednání návrhu s dotčenými odbory MÚ Tábor 
- vypracování návrhu stavby 
 

II. 
PODKLADY 

 
Zpracovatel zajistí veškeré podklady na své náklady. Zadavatel ve spolupráci s odborem životního 
prostředí a odborem školství, mláděže a tělovýchovy zorganizuje na základě písemné výzvy  
do 3 týdnů schůzku s veřejností. 
 

                                                                            III. 
DOBA PLNĚNÍ 

 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v odst. I.:                                                           15.1.2018 
                                   
                                                              

                                                                            IV. 
CENA DÍLA, FAKTURACE, SPLATNOST 

Cena díla                                                                                                                             65.100,- Kč      
 
 
je stanovena dohodou smluvních stran jako cena celková a konečná zahrnující veškeré práce, 
dodávky, služby, výkony, kterých je třeba k řádné realizaci díla. 
                                                                                                                          DPH nebude uplatněno. 
 
Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí v rozsahu dle smlouvy. Splatnost faktury je 
21 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. 
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                                                                              V. 
VADY DÍLA 

V případě, že dílo nebude odpovídat předmětu a obsahu plnění dle článků I. a III. této smlouvy nebo 
bude vykazovat jiné chyby, vady, nedostatky a nedodělky, má zadavatel právo na jejich neprodlené 
a bezplatné odstranění s tím, že specifikaci námitek vůči kvalitě díla musí zadavatel sdělit zpraco-
vateli písemně.  
Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky zadavatele na smluvní pokuty.  
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a 
obecně závaznými a technickými normami a předpisy.  

 

VI. 
                          VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Dílo bude provedeno podle všech platných a doporučených norem a v souladu s odsouhlasenými 
záměry a požadavky zadavatele. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlou-
vy vyžaduje od obou účastníků  intenzivní vzájemnou součinnost a informovanost. 
Smlouvu lze doplnit a měnit pouze formou písemných dodatků. 
Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno 
podepsané vyhotovení. 

 

VII. 
                               ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

Zhotovitel předem výslovně souhlasí s ohledem na  Zákon č.106/1999 Sb a  v souladu se Zákonem 
č.101/2000 Sb. s využitím jeho osobních údajů zadavatelem pro účely vnitřní potřeby a dále pro 
informování veřejnosti o jeho činnosti. Za tímto účelem konstatuje zadavateli souhlas s možným 
zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okol-
ností s touto smlouvou souvisejících, ke kterým může v budoucnu dojít. 
Zpracovatel podpisem smlouvy dává zadavateli souhlas s tím, aby zadavatel zhotovené a předané 
části díla bez omezení rozmnožoval a užíval pro veškeré své vnitřní potřeby, včetně užití jako zadá-
vacího podkladu pro poptávková a výběrová řízení.        
 
 
 
 
 
     V Táboře dne : 22.9.2017                                                               11.10.2017 
 
 
 
 
         .....................................                                                           ....................................... 
              za zpracovatele                                                                          za zadavatele 
 
        Ing. arch. Oldřich Blaha                 Ing. Karel Hotový 
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KALKULACE CENY PROJEKTOVÝCH PRACÍ: 
 
Odhadované náklady         
- víceúčelové sportovní hřiště                                                                                             1,800 tis.Kč 
- dětské hřiště                                                                                                                      1,500 tis.Kč 
- workoutové interaktivní prvky                                                                                         1,000 tis.Kč       
- rozhledna                                                                                                                             900 tis.Kč         
- přístupové komunikace                                                                                                                  ???                     
                                                                                       
                                                                                                                         Celkem       5.200 tis.Kč   
 
 
Dle programu ČKA pro výpočet honoráře – pozemní a krajinářské stavby, honorářová zóna III 
 
- výše základního honoráře /viz.příloha/                                                                              64.875,-Kč 
 
 
          z toho po slevě 15 %                                                                                                  55.100,- Kč 
geodetické polohopisné a výškopisné zaměření                                                                  10.000,- Kč 
 
                                                                                                                     celkem              65.100,-Kč                                   
                                                            


