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SMLOUVA O DÍLO

1 .Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci, 
2. Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a 

_______ 3. Veřejné osvětlení na Vápeníku_______

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

telefon / fax 

e-mail

bankovní spojení 

č.ú.
IČO

DIČ

481 366 111 / 481 366 112

mu@turnov.cz
Česká spořitelna a.s. Turnov

00276227

CZ00276227

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat : Ing. Tomáš Hocke,
starosta města Tumov

Zástupce pro věci Ludmila Těhníková, vedoucí OSM
technické :

Zhotovitel : ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r. o., Nudvojovice 2103,
511 01 Turnov

provozovna 
telefon / fax 
email
bankovní spojení 

č.ú.
IČO

DIČ

OR

Nudvojovice 2103, Turnov 51101

info@zikuda.cz

Komerční banka Semily

287 76 976
CZ 287 76 976
vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

Smluvně je oprávněn za zhotovitele jednat :

Petr Zikuda, jednatel

mailto:mu@turnov.cz
mailto:info@zikuda.cz


ČL. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby „1. Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci, 
2. Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a 3. Veřejné osvětlení na Vápeníku" v rozsahu dle 
cenové nabídky ze dne 16.10.2016 (oceněného výkazu výměr).

Součástí předmětu plnění je dále :

uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu

prohlášení o shodě na použité materiály

ostatní činnosti potřebné ke kompletnímu provedení díla

ČL. III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky zhotovitele (oceněný výkaz výměr) ze 
dne 16.10.2016. Tato cena nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady potřebné ke kompletnímu 
provedení díla dle zadání a je platná po celou dobu realizace díla.

Základní cena bez DPH 1 270 679,- Kč

Vypočtená částka neobsahuje DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr) ze dne 16.10.2016 je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

ČL. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení prací : 7.11.2016

Ukončení prací: 16.12.2016

Termín realizace je závislý na vhodných klimatických podmínkách.

ČL. V. ZÁRUKA NA DÍLO - ODPOVĚDNOST A VADY

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí. Na 
povrchové úpravy v délce 24 měsíců.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady díla. Zhotovitel se zavazuje k odstranění nahlášených 
vad nastoupit do 14 dnů od doby oznámení zjištěné vady.

V případě nepředvídaných záručních vad majících za následek omezení či zastavení provozu 
předaného díla, odstraní zhotovitel tyto vady neprodleně.



ČL. VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel nepožaduje žádné zálohy na provedené práce ani na materiál.
Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo.
Po dokončení a převzetí díla bude vystavena konečná faktura. V případě vad a nedodělků (např. 

vodorovné dopravní značení) bude ponechána pozastávka ve výši 10 % z ceny díla.
Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od převzaté faktury.

ČL. VII. SMLUVNÍ POKUTY

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla oproti termínu uvedeného ve smlouvě, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den.

Neuhradí-li objednatel faktury ve sjednaném termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn po objednateli 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

ČL. Vlil. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

Provést kompletní dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Zajistit plynulé provádění díla.
Zajistit dodržování předepsaných technologických postupů a norem při realizaci díla včetně provedení 

předepsaných zkoušek a revizí.
Dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy související s druhem prováděných prací.
Spolupracovat s objednatelem, TDI a provozovatelem při předávání díla a při řešení případných 

nejasností vzniklých při realizaci díla.
Doložit doklady o provedených revizích a zkouškách, doklady o předání konečných úprav stavbou 

dotčených pozemků.
Doložit doklady o původu a jakosti materiálu (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě).
Vést ode dne zahájení prací stavební deník.
Zajistit na své náklady vhodné zabezpečení staveniště.

ČL. IX. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

Vydávat nebo předávat zhotoviteli písemně souhlasy, schválení nebo rozhodnutí ve věcech stavby. 
Předat před zahájením prací staveniště.
Pravidelně přejímat provedené práce nebo dílčí části.
Spolupracovat při řešení případných nejasností vzniklých při realizaci díla.

ČL. X. PŘEDÁNÍ DÍLA

Odevzdání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud 
dále není uvedeno jinak.

Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednateli, že práce jsou připraveny k převzetí. Na 
objednatelem stanovený termín předávacího a přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit a doložit 
veškeré doklady / revize, zkoušky, atesty, stavební deník ap./. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. Jako doklad o předání stavby bude sloužit předávací protokol podepsaný 
zástupci obou smluvních stran.

Dokončeným dílem se rozumí kompletně dokončené funkční dílo schopné uvedení do provozu bez vad 
a nedodělků bránících bezpečnému a funkčnímu provozu díla.



ČL. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Tato 
smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Za zhotovitele : Za objednatele :

vodohospodářské stavby spol. s r.o. 

Petr Zikuda - jednatel

Dvořáka £35
 Turnov

Ing. Tomáš Hocke - starosta města Turnov

V Turnově dne : 2.11.2016 V Turnově dne: Q 4 Ij, 2018




