
SMLOUVA O DÍLO  
č. 78/16/OST 

SMLUVNÍ STRANY: 
 

1. OBJEDNATEL: Město Vizovice 

                    Masarykovo nám 1007, 763 12 Vizovice 
 Odpovědný zástupce objednatele:       
 ve věcech smluvních:  Bc. Silvie Dolanská 
   starostka města 
 IČ:  00284653 
 DIČ: CZ00284653                                                         
 bankovní spojení:                    
 číslo účtu:   
 

2. ZHOTOVITEL: Ing. arch. Petr ZÁMEČNÍK, autorizovaný architekt 

 Pod Hájem 342, 766 01 Valašské Klobouky 
 IČ:  65825713 
 DIČ:  neplátce DPH 
                               Číslo autorizace:                               02 568 ČKA 
 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 smlouvy je vypracování  projektové dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a  stavebního povolení podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb (DUR+DSP) pro akci „Stavební úpravy Domu kultury Vizovice“,  
Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice, p. č. st. 2348, parc. 5416, katastrální území 
Vizovice. 
Projektová dokumentace bude provedena v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah  
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr v elektronické 
podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce). 

DUR+DSP bude vypracována ve 3 vyhotoveních v písemné formě a ve 2 vyhotoveních  
v digitální formě (na CD): formát výkresů: jedno vyhotovení bude ve formátu *.dwg a druhé 
ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls, a to odděleně  
oceněný a neoceněný položkový rozpočet s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg 
nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg.  

Rozpočty budou zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím 
reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuál-
ním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, 
se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet bude členěn podle  
příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s pokynem D 300 k § 26-33 tohoto zákona.  

V rozpočtech budou uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její 
uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. zkoušky, 
revize, dokumentace skutečného provedení stavby). 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami poptávkového řízení. 

 



 

II. TERMÍN PLNĚNÍ 
  
Termín dokončení prací a předání čistopisu DUR + DSP je stanoven na 12. 12. 2016. 
Zhotovitel se zavazuje v tomto termínu předat dokončené dílo objednateli. Místem předání 
projektové dokumentace je Městský úřad Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, Vizovice. 
 

III. 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  255.800,- Kč 

Jde o cenu pevnou a konečnou. 

  
 
Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace bude uhrazena na základě vystave-
né faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu  se splatností 14 dnů. 

 

V. 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 
zjištění 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 nedodr-
žení tohoto termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 
i započatý 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  255.800,- 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. Jiná ujednání 
jsou neplatná.  
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 výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna v registru smluv. 
Schváleno Radou města Vizovice dne 26. 10. 2016, č. usnesení 20/407/16. 
 
Datum podepsání smlouvy: 31.10.2016 
  
 
 
……………………………..                                              ………………………………. 
    Bc. Silvie Dolanská  Ing. arch. Petr Zámečník 
      starostka města          
 


