
DOHODA - . Home ‘ 1771 //77 /Z c‘ 72))
0 provedenl’ zéchranného archeologického Vyzkumu

podle § 22 odst. 1 zékona 6. 20/1987 Sb. 0 stétni pamétkové pééi, V platném zném'
a §1746 odst. 2 zékona 89/2012 Sb., obéanského zzikoniku, v platném znénl’

él'slo jednaci oprévnéné organizace: 262/646/2018

élének I.

UéASTNiCI DOHODY
STAVEBNI'K
Mésto Holice
se sidlem: Holubova 1, 534 01 Holice
Zastoupeny: Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou
16:: 00273571
DIC: CZ00273571
Bankovm' spojem’: Komerém' banka, a.s.
(:islo 115m; 19-1628561/0100
Kontaktm' osoba: Ing. Karel Vrbata
Kontakty: 603 107 016; vrbata@mestoholice.cz

a

OPRAVNENA ORGANIZACE
Vichodoéeské muzeum v Pardubicich
se sidlem: Zémek ép. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: reditelem Mgr. Tomééem Libénkem
IC: 14450542
DIC: cz-14450542
Bankovm’ spojem’: Komerénl' banka, a.s. Pardubice
éislo uétu: 26534561/0100
kontakty: 773 819 042 Mgr. Zavoral — vedouci arch. oddélem’ (zavora1@vcm.cz)

702 1 18 481 Bc. Zéruba — archeolog ZAV (zaruba@vcm.cz)

Oprévnéné organizace prohla§uje, ie je oprévnéna provédét Zéchranné archeologické Vyzkumy (déle
jen ,,ZAV“) na zékladé povolem' Ministerstva kultury CR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002
vydaného podle ustanovem' § 21 odst. 2 Zékona 6. 20/1987 Sb. 0 stétm' pamétkové pééi, ve znénl'
pozdéjéich predpisfi (déle jen ,,Zékon“) a smlouvy uzavrené mezi Akademii véd CR a
VYchodoéeskym muzeem v Pardubicich ze dne 18. 1 1. 2002.

v élének H.
PREDMET DOHODY

1. Oprévnéné organizace 56 v souladu se Zékonem a na zékladé této dohody zavazuje provést pro
stavebm'ka ZAV formou archeologického dohledu na stavbé ”Hospodareni se sréikovou vodou
ve sportovm'm areéu Holice“ na pozemcich parc. é.: 1724/4, 1724,18, 1724/19, 1724/20,
1724/30, 1725/23 v k.l’1. Holice v éechéch, okr. Pardubice, za podminek déle v této dohodé
specifikovanych. ArcheologickYm dohledem se rozumi odbomy dohled pracovnikem oprévnéné
organizace nad zemm’mi pracemi tak, aby bylo moino kvalifikované uréit, zda se jedné 0
archeologickou lokalitu (pozitivni archeologické zji§téni) éi nikoli. Dohled déle zahrnuje oéiétém’
a fotodokumentaci terénm’ch zésahfi provédénych v reimci stavby, které zasahuji pod drovefi
souéasného terénu. Nedilnou souéésti této éésti ZAV jsou i administrativm' L'lkony. Stavebm’k se
zavazuje uhradit sjednanou cenu uvedeného zéchranného archeologického vyzkumu.



La)
2. V pfipadé pozitivm’ho archeologického zji§téni se smluvm' strany zavazuji uzavfit dodatek k této
dohodé, ve kterém budou specifikovény néklady, rozsah a termin realizace ZAV.

Clének III.
MI’STO A TERMiN PLNENi

Mistem plném’ terénm’ éésti ZAV dle této dohody je stavba ”Hospodaf'eni se sréikovou vodour
ve sportovnl’m areéu Holice“na pozemcich pare. 5.: 1724/4, 1724,18, 1724/ 19, 1724/20,
1724/30, 1725/23 v k.1'1. Holice v éechéch, okr. Pardubice. V pfipadé pozitivm’ho
archeologického zjiétém’ budou mistem zpracovém’ movitych a nemovitych archeologickych
nélezfi prostory sidla oprévnéné organizace popfipadé sidla smluvm’ch pal‘tnerfi.
Termin plnéni této dohodyje: 10/2018 — 05/2019.
Termin ukonéem’ ZAV se mfiie vlivem nepfiznivych klimatickSIch podminek (iako napf. pfl’valové
deété, dlouhotrvajl'ci deété, mrazy, snéiem’ a rozbléceni podloii) prodlouiit, a to o poéet dm’, p0
které nebylo moiné terénm’ préce provédét (dle zépisu do stavebm'ho deniku).
Doba plném’ se prodluiuje p0 dobu, kdy nemohla oprévnéné organizace Z dfivodu prokazatelné
mimo jejl' objektivm’ kontrolu pokraéovat v provédém’ vyzkumu nebo p0 dobu, p0 kterou nemohla
pokraéovat z dfivodu neplném’ povinnosti stavebm'ka uveden3'1ch v této dohodé Véetné prodlem’ se
zaplacenim ceny ZAV. Odpadne-li pf‘ekéika, pro kterou oprévnéné organizace préce pferuéila, je
povinna bez Zbyteéného odkladu v pracich pokraéovat.

I Cla’mek IV. I
PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebm’k prohlaéuje, ie je oprévnénjlm stavebm'kem na pozemcich uvedenych ve 61. III odst. 1
této dohody.
Stavebm’k se zavazuje poskytnout oprévnéné organizaci v prfibéhu pracf potfebnou souéinnost a
jemu znémé informace ohledné dotéenych pozemkfi, zejména vysledky dosud provedenYch
prfizkumfi a sond, sdélem’ sprévcfi sitl' apod.
Stavebm’k bude neprodlené informovat vedouciho vyzkumu o v§ech zménéch projektu.
Stavebm’k oznéml' oprévnéné organizaci zahéjeni zemm'ch praci nejméné 1 tyden pfedem a uvede
kontakt na dodavatele vykopovjwh praci (jméno, telefon).
Umoim’ pracovnikfim oprévnéné organizace, jakoi i smluvm’m partnerfim, provédém’ ZAV, tj.
zajisti pfistup na staveniété, do vykopfi a da1§ich mist, kde préce v rémci stavby mohou poru§it
archeologické situace (napf. pojezd téiké techniky).
Stavebm'k se zavazuje pouéit své pracovm’ky a pracovm’ky svy'rch dodavatelfi i zhotovitele stavby o
pla‘mSIch ustanovem'ch této dohody.
Stavebm’k bude dodriovat veékeré platné pfedpisy v oblasti BOZP a PO 3 pfi provédéni
stavebm’ch praci bude postupovat tak, aby nedo§10 k ohroiem’ bezpeénosti pracovm'kfi oprévnéné
organizace a jejich smluvm’ch partnerfi.
Stavebm’k souhlasi s podminkou, 26 p0 ukonéem’ archeologického dohledu bude pozemek
ponechén v podobé, jaké byla pfi ukonéenl’ archeologickych praci.
Stavebnik se zavazuje uhradit cenu ZAV.

. Jakékoli komplikace organizaém’ 6i technické povahy budou feéeny prostfednictvim dodatkfi k této
dohodé.

I élénel; V. I I
PRAVA A POVINNOSTI OPRAVNENE ORGANIZACE

Oprévnéné organizace se zavazuje, ie provede préce vrozsahu uvedeném ve élénku 11. této
dohody fédné v souladu s pfisluénymi odbornymi normami, standardnl'mi postupy a povinnostmi,
a 16 na vyzvu stavebm'ka ho bude informovat o postupu praci.



11.

Oprévnéné organizace bude prfibéh zéchranného archeologického vyzkumu pro potfeby
stavebm’ka dokumentovat zépisy do stavebnl'ho deniku. V pfipadé nedostupnosti stavebniho
deniku poéle zaméstnanec oprévnéné organizace na vyiédém’ zépis do stavebniho dem'ku
stavebm’kovi e-mailem. Nejpozdéji pfi ukonéem’ ZAV na stavbé potvrdi stavebm’k vm podpisem
stavebm’ dem’k. Neuéini-li tak, plati zépis provedeny oprévnénou organizaci 2a nesporny. Mé-li
stavebm'k nebo jeho zéstupce k obsahu zépisu némitky, musi je uplatnit pfi kontrole denl'ku a
odfivodnit je.
Po ukonéem’ ZAV a zaplacem' ceny ZAV vystavi stavebm'kovi potvrzenl' 0 tom, 26 tento zéchranny
archeologicky vyzkum fédné probéhl a s jakjrm vysledkem (tzv. expertm' dodatek).
V pf‘ipadé, ie pf‘i zemm’ch pracich, jichi se tato dohoda tyké, budou zjiétény archeologické nélezy,
budou deponovémy ve Vychodoéeském muzeu v Pardubicich,
Pracovm’ci oprévnéné organizace budou pfi provédém’ tohoto zéchranného archeologického
Vyzkumu dodriovat pfedpisy BOZP, PO i poiadavky stavebm'ka na ostrahu pozemku.
Oprévnéné organizace neodpovidé za pf‘l’padné ékody na inienYrskych sitich éi objektech, které
zpflsobi jejl’ pracovm’ci V dfisledku nesprévnYch éi nefiplnych informaci stavebm'ka, popf.
zhotovitele stavby, pakliie postupovali v dobré vif'e, ie §kodu nezpfisobi a ke vzniku ékody do§lo
v pfiéinné souvislosti s takovymi nesprévnymi éi neflplnYmi informacemi. Oprévnéné organizace
neodpovidé za §kodu v pfipadé, ie nebyla na existenci podzemm’ch vedeni a to i nefunkém'ch
upozornéna nejpozdéji pf‘i zaéétku ZAV.
Jakékoli komplikace organizaém’ 6i technické povahy budou feéeny pl‘ostf‘ednictvim dodatkfi k této
dohodé.

I I élének VI. I I
CENA ZACHRANNEHO ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU

Cena zéchranného archeologického vyzkumu se sjednévé smluvm’mi stranami na ééstku
7 000 Ké bez DPH, slovy sedm tisic korun éeskych bez DPH. Tato ééstka je sjednéna odhadem,
je neuplné, nezévazné, kdyi smluvm’ strany prohlaéuji, 2e 5 ohledem na charakter provédénych
praci spoéivajicich v archeologickém vyzkumu, nelze pfesné uréit cenu VSIZkumu.
Fakturace zéchranného archeologického vyzkumu bude provedena podle skuteéné vynaloienych
nékladfi, a to na zékladé pracovnich V3'Ikazfi zaméstnancfi oprévnéné organizace, vyikazu hodin
z pracovm’ho dem’ku vyzkumu, fakturovanych nékladfi smluvnl'ch partnerfi, cestovm’ch nékladfi a
ostatm'ch nzikladfi spojenych se ZAV. Cena Zéchranného archeologického vyzkumu tedy mfiie b)'It
i niiél’ n62 uvedené ve vété prvnl' toho odstavce. Oprévnéné organizace bude prfibéiné, tj. kaid)?
mésic‘ informovat stavebm’ka o aktuélm’ch nékladech na vyzkum.
Oprévnéné organizace je oprévnéné fakturovat bezodkladné po ukonéem’ praci. Platebm'm
dokladem, ktery vystavi Vychodoéeské muzeum v Pardubicfch, je faktura s néleiitostmi fiéetm’ho
a dafiového dokladu. Faktura bude stavebm'kovi zasla’ma na adresujeho sidla.

Termin splatnosti faktury je 15 dnfi odjejiho doruéem’ stavebnl'kovi. V pf‘ipadé nedodriem’ terminu
splatnosti je oprévnéné organizace oprévnéné uétovat stavebm’kovi smluvm’ pokutu ve Vy§i 0,05 %
denné z dluine’ ééstky za kaidy i zapoéaty kalendéfm’ den prodlenl’. Zérovefi bude Vilchodoéeské
muzeum v Pardubicich oprévnéné uvef‘ejnit informaci o takovém dluhu stavebm’ka v Centrélm'm
registru dluim’kfi Ceské republiky.

. Za vystavem' a zaslém’ kaidé jednotlivé pisemné upominky stavebm'kovi ve véci vyméhém'
splatnych pohledévek VYcllodoéeského muzea v Pardubicich dle této dohody bude stavebnl'k
povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-Ké, pfedstavujici pau§élni néklady VYchodoéeského
muzea v Pardubicich spojené s vyfizenim takové upominky.

. Oprévnéné organizace neni povinna se stavebnikem uzavfit jakykoli dodatek k této dohodé nebo
dohodu na navazujl'ci féze archeologického Wzkumu, pokud stavebm'k nezaplatl' cenu
archeologického VjIzkumu provédéného na zékladé této dohody.
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("3121111211 VII. ,
ZAVEREéNA USTANOVENI

Tato dohoda, jakoi i veékeré V2tahy touto dohodou zaloiené, Véetné vztahfi Vyslovné

neupravenych, se fidi platnym zékonem 0 ste'ltm' pamétkové pééi a je vsouladu sprévm’mi
pi‘edpisy platnymi a I'léinnymi na 1'12emi Ceské republiky.
Tuto dohodu lze ménit éi doplfiovat dodatkem k této dohodé, ktery bude takto vyslovné oznaéen,
bude mit pisemnou formu a bude podepséna oprévnénymi zéstupci obou stran, jiné ujednéni jsou
neplatné.
Oznémeni o zménéch V osobéch jednajicich, 6i zmocnéncfi pro jednéni Vécné a technické budou
vidy pisemné sdéleny drulié smluvni strané. Takové zmény nevyiaduji uzavfem’ dodatku k této
dohodé.
V pripade neshod V metodice ci zpusobu p10vadeni ZAV bude svolana odborné archeologicka
komise s pritomnosti' zastupcu AU AV CR V Vi. Stavebm’k se zavazuje akceptovat rozhodnuti
této komise. Odsouhlaseny zapis zjednani bude slouzitjako podklad p10 vytVOIeni dodatku k této
dohodé.
PIipadné neplatnost nékterého ujednéni této dohody nemél Vliv na platnost celé dohody, je--li
takové neplatné ujednani oddélitelné 0d ostatniho obsahu této d0h0dy.Sm1uvn1' strany se
zavazuji ze neplatné pIedpisy nahiadi nepIOdlené ujednanim novym, které bude vsouladu
sp1avn1'mi pIedpisy platnymi a Iicinnymi na 1'Izemi Ceské republiky a bude podle moznosti
vystihovat ficel ujednani puvodniho.
Ucastnici dohody jsou povinni sdélit své nové kontaktni 1'Idaje V pII'pade jejich zmény a to do
10 pracovnich dni.
Podepsanim této dohody nepotusi ficastnici dohody zadny zavazek nebo ujednani, jehoz je
stranou a neni ji znama zadna okolnost které by uzaVIeni této dohody a plnéni z ni vyplyvajici
bianila
Uéastnici této dohody pOtVI‘Zuji, ie dohodu uzaVI'rajI' dobrovolné, srozumitelné, prosti omylu a
iédny z nich nebyl V tisni 6i pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni éehoi
pripojuji nize své podpisy.
Opravnéna organizace ma pravo odstoupit 0d této dohody, porusi--li stavebnik své povinnosti
z této dohody vyplyvajici.
Tato dohoda se vyhotovuje ve étyfech stejnopisech, kaidé ze stran dohody obdrii p0 dvou.
Tato dohoda nabyvé Iiéinnosti a platnosti dnem jeji’ho podpisu statutérnimi zéstupci obou
smluvnich stran.

V Holicich dne 1. 10. 2018 V Pardubicich dne 1. 10. 2018

za stavebnika NESTO {a oprfivnénou organizaci
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Mgr. Ladisifi1i Effenberk / 1V1L’I. | 0111515 Lih1'1‘iié'11.
starosta mésta Holice f" feditel Vychodoceského muzea V Pardubicich
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