
Smlouva o dodávce služeb uzavřená dle§ 1746 odst. 2 zákona 
číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

na zpracování studie projektu 
„ Valašské Klobouky - odpojení srážkové vody z městských nemovití od kanalizace 

ve smyslu Aktivity 1.3.2 OPŽP" 

1. Objednatel: 
Název: 
Se sídlem: 
Zastoupeno: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Město Valašské Klobouky 
Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky 
Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou města 
00284611 
CZ00284611 
Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Klobouky 
9005-1825661/0100 

Kontaktní osoba: Ing. Radek Bařinka 
E-mail: barinka@mu-vk.cz 
Telefon: 577 311116 
(dále také 11 0bjednatel") 

2. Poskytovatel: 
Název: JV PROJEKT VH s.r.o. 
Se sídlem: 
Zastoupená: 

Kosmákova 1050/49, Židenice, 615 00 Brno 
Ing. Jiřím Vítkem, jednatelem 

IČ: 26917581 
DIČ: cz 26917581 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Divadelní 2, Brno 
2109891686/2700 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Vítek 
Ing. Radim Vítek 

E-mail: vitek@jvprojektvh.cz 
radim.vitek@jvprojektvh.cz 

Telefon: +420 731617 181 (JV) 
+420 731617192 (RV) 

(dále také 11 Poskytovatel") 

výslovně dohodují, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) a uzavírají ve smyslu § 1746, odst. li, 
citovaného zákona tuto smlouvu o dodávce služeb k projektové přípravě (studie, dokumentace pro 
územní řízení, společnou dokumentaci pro stavební/vodoprávní povolení a dokumentaci pro 
provedení stavby) stavby, na níž bude poskytnuta dotace z OPŽP Aktivity 1.3.2 pod názvem akce 

Valašské Klobouky, odpojení srážkové vody z městských nemovití od kanalizace ve smyslu 
Aktivity 1.3.2 OPŽP 
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li . PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3. Předmětem této smlouvy je zajištění služeb souvisejících se zpracovanim studie projektu 
„Valašské Klobouky, odpojení srážkové vody z městských nemovití od kanalizace ve smyslu 
Aktivity 1.3.2 OPŽP", který je spolufinancovaný z Operačního programu životní prostředí, 34. 
výzva ( dále také „projekt"). 

Studie bude obsahovat: 

Analýza a vyhodnocení současného stavu - pro jednotlivé nemovitosti v majetku obce/města 
přiřadit informace: 

• o majetkoprávním vztahu k majiteli (pronájem, břemeno, chystá se k prodeji. .. ); 

• o poplatcích: 

- za odvádění srážkové vody; 

- za spotřebu pitné vody, která by se dala nahradit vodou srážkovou; 

• o stavebním stavu nemovitosti - zdali se plánuje oprava, rekonstrukce, změna 
stavby atd. 

Vyhodnocení potenciálu pro přestavbu konvenčního odvodnění na decentralizovaný systém 
odvodnění (DSO) u jednotlivých nemovitostí: 

• prostorové a funkční podmínky pro aplikaci: 

- DSO ve vztahu k vhodnému recipientu; 

- využívání srážkové vody k provozu nemovitosti - posouzení výhodnosti; 

• dostupnost pozemků pro umístění objektů DSO - nákup pozemků je možné zařadit 
mezi uznatelné náklady; 

• provozní podmínky pro aplikaci DSO - harmonogram stavby, kdy je přestavba 
možná; 

• vliv na ostatní objekty, např. přeložky inženýrských sítí - přeložky v odpovídající 
míře je možné zařadit mezi uznatelné náklady; 

• ekonomická efektivita z hlediska výše za poplatky za stočné a vodné, projednat zda 
lze uvažovat s částečnou slevou při částečném odpojení. 

Studii bude projednána min. na dvou jednáních, jehož se zúčastní orgány a organizace, které 
pozve objednatel studie MěÚ Valašské Klobouky. 

4. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za provedení výše specifikovaných služeb cenu 
sjednanou v čl. Ill. odst. 1 této smlouvy. 

Ill. CENA 

S. Cena za provedení služeb dle čl. li. odst. 1 této smlouvy činí: 
studie bez DPH .......... 99 900,- Kč (devatesátdevěttisícdevětsetkorunčeských) 
DPH 21 % .................. .. 20 979,- Kč (dvacettisícdevětsetsedmdesátdevětkorunčeských) 

cena vč. DPH ...... ........ 120 879,- Kč (jednostodvacettisícosmsetsedmdesátdevětkorunčeských) 

6. Cena dle předchozích odstavců je pevná a nepřekročitelná po celou dobu plnění této smlouvy 
a pokrývá veškeré náklady poskytovatele s plněním této smlouvy. 
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IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí poskytovateli cenu za plnění této smlouvy po 
řádném předání díla dle čl. li, odst. 1, této smlouvy, na základě poskytovatelem zpracované 
faktury. 

8. Lhůta splatnosti faktury je stanovena v délce 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
Objednateli. Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně. 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané náleiitosti, je 
Objednatel oprávněn jí do data splatnosti vrátit s tím, že poskytovatel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury. Nová 15 denní lhůta splatnosti pak běží ode dne vystavení opravené faktury 
Objednateli. 

10. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že práce nebyla řádně předána a 
převzata, má vady nebo faktura nemá náležitosti dané příslušnými právními předpisy. 

11. Objednatel neposkytuje zálohy. 

V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

12. Poskytovatel zahájí činnost na základě této smlouvy ihned po podpisu této smlouvy 
(nejpozději do 15. 7. 2016). 

13. Ukončení plnění dle čl. 1.1 této smlouvy je stanoveno do 31. 8. 2016. 

14. Předmět plnění dle této smlouvy bude provedeno v sídle Objednatele. 

VI. ZÁRUKA ZA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

15. V případě, že předané plnění vykazuje vady, musí tyto vady Objednatel písemně u 
Poskytovatele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci 
musí Objednatel uvést, jak se vady projevují. 

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

16. Objednatel se zavazuje poskytovat během celé doby platnosti této smlouvy Poskytovateli 
potřebnou součinnost. Zejména se Objednatel zavazuje, že na každé jednání o předmětu 
plnění dle této smlouvy, zabezpečí přítomnost a aktivní spolupráci svých pracovníků a předá 
Poskytovateli veškerou stávající dokumentaci, která má vztah k řešeným problémům, zajistí 
přítomnost a aktivní součinnost zodpovědného pracovníka tak, aby mohlo být postupováno 
dle potřeb Objednatele a splněn termín odevzdání řádně vyhotovené dokumentace. 

17. Pokud Objednatel nesplní svůj závazek podle předchozího odstavce této smlouvy nebo dílo 
nebude vytvářeno v dohodnutém časovém harmonogramu, má Poskytovatel právo svým 
jednostranným úkonem prodloužit termíny plnění uvedený v čl. V, této smlouvy, nebo 
odstoupit od smlouvy. Nezajištěním součinnosti se pro účely tohoto článku této smlouvy 
rozumí především odkládání schůzek Objednatelem v kratší lhůtě než čtyřicet osm hodin 
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v pracovních dnech a neposkytnutí informací a podkladů v přiměřených lhůtách, pokud tyto 
informace a podklady budou Poskytovatelem oprávněně požadované pro řádné plnění 
předmětu díla. 

18. Objednatel podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zařazením do referenční listiny 
Poskytovatele a souhlasí s umístěním odkazu Poskytovatele na svých internetových stránkách, 
a to po řádném provedení díla za podmínky úspěšného dosažení účelu smlouvy. 

VIII. UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍCH POKUTÁCH 

19. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této smlouvy, je poskytovatel oprávněn 
účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý 
den prodlení. 

20. V případě prodlení s předáním předmětu díla, specifikovaném v čl. V této smlouvy, zaplatí 
Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné ceny za každý den 
prodlení. 

21. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu případné 
škody. 

IX. UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ 

22. Tuto smlouvu lze změnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

23. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

24. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 

Ve Valašských Kloboukách, dne 13.7.2016 

Mgr. Elišk Olšáková, starostka města 
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V Brně, dne J . f . 1016 
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N PROJEKT VH s.r.o. l7f R.r.o. 
Koetnakova 10501,s, Brnu o,:. , 
••• ••• ....................... ••••• ... ~L9 . r,~ 1i!al • ••• • • • • •• 

Ing. Jiří Vítek 
Jednatel společnosti 
JV PROJEKT VH s.r.o. 


