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a ná§l.

smluvní strany

obiednatel: MěstoDobřichovi(e
Se sidlem: vííoýa6I,252 29 Dobřichovice
zastoupený: Ing. Petrem Hamplem, starostou
Teleforr/fax: 25'7712182
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V. ( nncl]olouJ - pI]pla\ J]
SlrqjieL, Hljck - strr br r<rlou.r

II. Podklady pro uzavření srnlouvy

l,

Podkladem plo uzavřeni smlour1,.je

a) položkový rozpočct
2. Zhotovitel prohlašuje. že k datu podpisu smlour1,:
a) prověiil místllí podmínky na staveništi, piistupnost sta\eniště, rozLohu a charakter
staveniště. budoÝ, okoIních nemovitostí, potřebu pťacovniků,nářadi a lnateliálu, místní
služby a dalšíZáležitosti, ktelé mohou ovlivnil tulo cenovou nabídku
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b)

všechny technické a dodací podmínky díla zahmul do kalkulace cen v rozsahu, kterj
specifikoval objednatel do doby podpi§u této smlou\,y,

III. Předmět plnění
1.

Předmětem plnění jsou

REKoNSTRUKCE BYTU_zA PARIGM (p. BÍNovÁ),
ul. Za Parkem 629, 252 29 Dobřichovice. Rozsah díla je vymezen podklady
uvedenými v čl. IL odst. l.,

2.

Kromě vlastního provedení prací tvoří dílo i dod.ivka vlhobků a tecbnologii

nezb}tných k pťovedení díla, tedy odbomé subdodávky, revize, certifikáty na dodané
materiáy a popiípadě i dalšínezbl4rré doklady potřebné k řádnému užívánídíla.

3.Dí1o bude provedeno a předráno podle právních předpisů a technic\ých norem,
zpracovalé §tavební dokumentace díIa, závaaných posudků a stanovisek
veřejnopláwích orgánů a organizací, podmínek stavebniho řízeni (budeJi prováděno)
a podrnineL dohodnuných v této smlour ě. piipadné způsobem

4.

Předmět plněni muže b;ý1 na zikladě dohody smluÝních stran písemnými dodatky
k této smlouvě, podepsan;fon opni\Ťěn:hni zá§tupci obou smlur,,nich stran, upraven
fomou rozšířenírozsahu či zúženírozsahu díla (tzv, vicepráce a méněprácej, a to
v důsledku okolností, které v době uzavření smlouvy nebyly smluvním straniá.ín, nebo
některé z nich, známy. DohodnouJi se smlu\,Ťí strany na rozšířeníči zúženírozsahu
díla, upraví piíslušným dodatkem ve vazbě dané rozšířeníči zúženírozsahu díla také
sjedaanou cenu dila.

fv. T€rmín
1.

obrykJlim.

a mí§to

plnění

Termíny provedení díla si smlultú strany sjednávají následovně:
a) předání stav€niště

6.12,2016

,7.I2.,2016
b) zahájení stavby
c) dokončení a předráni staýby: 24,2.20í''/

2. Místem plnění : ul . Za PaIkem 629,252 29 Dobřichovice

v. cena za dilo

1,

Za provedení díla dle této smlouly byla dohodou smluvních §tran sjednána cena (bez
DPH):
225.202,- Kč
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Součástísjednané cenv jsou veškerépráce a dodá\k},. které jsou obsaženy vc víkazu
výměr, který \,ychází Z nabidky Zhotovi{ele.

Zhotovitel potvrzuje. že sjcdnaná cena obsalruje veškerénáklad}, (mino llastni dílo i
napi, náklady na zřízení. provoz. údržbua r,}klizení s|aveniště. Pokud neni v této smlouvě
dohodnutojinak, zahrnuje oena \,še. co je nezbl.tné k iárlnénru provedení díla,
2. Bližšíspccifikace sjednaných cen.ie uvedena v příloze č. 1 k této snlouvě. všechny ceny
uvedené r, příloze jsou neměnné po celou dobu plnčnítéto smlou\,1.
3, K dohodnuté cenč bude účtovánadaň z přidané hodnoty ve vÝši odpovídajícíplatlťm
piedpisůn v době vzniku daňové povinnosti,
;l, objednatel proh]ašujc. že financo\,áni má Zajištěno.
\/L Platební podminky
1. Smluvni §tíany se dohodly, že cena díla bude objednatel€m hrazelavždy zpětné zakaždott
-Fakturace
dokončenou ucelenou čiist §tavby řádně odsouhlasenou objednatelem.
bude
provedena formou dílčíchfaktur připravených áotovitelem,

2, Faktura bude vy§tavena na částku odpovídajícímnožství §kutečně provedených praci
odsouhlaseným objednatelem na zjišt'ovacímprotokolu a musí obsahovat:
číslofakhry
označenístlan
označeníbanky a čísloúčtu,kon§tantní a vaíiabilní s}mbol
účtovanoučá§tku
důvod fakturace
den vystavení a den splahosti faldury
úzítkoa podpis osoby oplávněné k .\,Tstavení fakfury
všechny ostatní rr,íležitosti,kteťé mohou b;ýt vlžarJovrány v souladu s platnými zákony

-

3,
4.

Objednatel muže faktuu wáťt v pňpadě, když obsahuje nesprár,né anebo neúplnéúdaje
nebo nebyl dodťen po§tup plo kalkulaci účtovanýchčástek.

objednatel uhmdí měsíčnídílčífaktury zhotovitele do 14 dnů od data jejich doručení
objednateli, Nesprávně účtovanou, neúplnou nebo příslušnými doklady nedoloženou
fallwu Wáť objednatel do 7 dnů zpět zhotoviteli, aniž tím bude v prodlení se zaplacením.

Vícepráce provedené áotovitelem bez písemného §ouhlasu objednatele nebudou
zhotoviteli uhnzeny a áotovitel se zavazuje na případnou výzvu objednatele takové části
díla odstranit.

5.
6.
7.
8.

Poslední dílčífaktwa za dílo bude \,T§tavena zhotovitelem do 14 dnů od provedení díla na
základě podepsaného protokolu o pievzetí díla. Tento konečný daňoqý doklad bude
§plabý do 14 dnů od data doručenítohoto dokladu objednateli.
Platební doklady mu§í

bí vždy originály.

Za delzaplaceu piíslušných částek dle tohoto člránku smlouvy se považuje den, kdy bude
příslušná částka odepsána z účfuobj€dnatele ve prospěch účfuáotovitele.

je

oprávněn jakékoliv své i dosud nesplatné pohledávky za áotovitelem
započístproti kterémukoliv dosud nesplatnému daňovému dokladu \,Tstavenému
áotovitelem.
Objednatel

i
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9,

10

Jestliže bude objednatel požadovat provedení změn díla, budou souběžně s plováděním
plací t}to oceněny zhotovitelem nejpozději do 7 dnů od zadifuí v přiméře4é \/ýši za
použitíjednotkoyých cen obsažených v íabídce áotovitele, popřípadě (neníJi použití
jednotkových cen z nabídky možnéči vhodné) jednotkových cen ÚRS, Cenový nál,rh
áotovitele bude ucelený a kompletní a nelze jej nrisledně po předfuí obj;dnaleli
doplňovat, měnit re§p, na\,J,šovat,

qřípad prodlení objednatele s plněním finančníhozáyazklt dle této smlowy se
sjednívá úrok z prodleni ve r"ýši 0.05% z dlužnéčrástky za kťdý den prodlení.
P_ro_

\/II. Podmínky pro provádění prací a součinnost střan
1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém temínu.
Kvalita prováděných praci bude odpovídat systému jakosti daného ČsN. veškeré
mateliály a dodávky ke zhotovení díla Zajistí zhotovitel tak, aby odpovidaly platným
technickým normám, dohodnutým podminkám a stavebni dokumenlaci.

2. zhotoýilel se bude pii své činnosti řídit ujednáJlími této §mlou.!T, výchozími podklady
objednatele, jeho pokyny (ve §myslu ust. § 2592 občanskéhozrákoníku), zápisy a dohodami
smluvních stran.
3. Zhotovitel bude řádně udržoval veřejné komrnikace v prostonr staveniště ajeho okolí.
4. Zhotovitel bude při své čirmosti minimalizovat negativní dopady stavební ěinnosti na okolí
místa provádění díIa a okolni zástavbu. Pň praktickém provádění dila odpoýídá téžza
bezpečlost majetku objednatele a škody na něm vzniklé v souvi§losti s činno§ť zhotovitele
nebo osob pro něho ěirrrrých.

5. Objednatel pověŤuje pana Josefa Tichánka \"ýkonem stavebně-techrrického dozoru
a kontroloviáním provádění díla. Zjisti - li pověŤený Zástupce objednatele, že áotovitel
provádí dílo bez souhlasu objednavatele v rozporu se smlouvou, se stavební dol-umentací,
s vydaným stavebnim povolením, či v rozporu sjinými p.ávními předpisy, t€chnickými
normami nebo rozhodnutími veřejnoprávnich orBinů, je povinen na Zjištěné nedostatky
neprodleně upozomit zápisem do stavebního deníku. Zrároveň je oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil bezplatně vady vzniklé vadl;fun prováděním díla a dílo
prováděl řádným způ§obem.

6. Objednatel je opráwěn kdykoliv provádět osobně i prosťednictvím svého zástupce ve
věcech technických (dále jen ,,technický dozor'') kontroly provádění díla a požadova1
odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
7. zhotowtel

je povinen na

výz\,,u objednatele nebo stavebníl.to dozoru posk),tnout bez

plodlení a bezplatně objednateli jakékoli informace souvisejícís dílem a jeho
lo?pftlcovano§ť, a to jak po dobu tťvání této snrlouvy, tak po dobu 5 let po ukončení
platnosti této §mlowT.

8. Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů od provedení díla Zhotovitelem a převzetí díla
objednatelem nebo po případném zániku této snrlou\,T před tímto předáním a převzetím.

9. Zhotovitel zajistí účastsqich zmocněných odpovědných Zisfupců na pravidelných

kontrolních poradách, jej ichž termíny budou oporativně domlouvány.
l0. Zhotovitel je povinen použítpro realizaci díla jen takové mate.iály, v:foobky a konsťukce,
ktere zaručuji vla§tnosti, podle §47 Stavebního zíkona a splňují technickó požadavky na
qiŤobk) Uadené Zákonem č, 22 l 997 Sb. v plalném znéni.

stnínka 4 z 9

-l€--=._-

L.-

11.

Zhotovitel problašuje, že ke áotoveni díla nrrá poťebná opnívněník podnikíní,Kopie
\"ýpisu z oR tvoií příIohu č. 2 této sn ou\,y.

12,

Zhotovitel je povi[en vést o pruběhu prací ode dne převzetí staveniště na stavbě obvykl}'m
způsobem stavební deník. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů v stavebním deníku nelze
poýažoýat za zmény éi dodalky této smlouvy o dílo. Práce, kteTé již v pruběhu provrádění
1Tkazují nedostatky nebo jsou v rozporu § touto smlouvou, musí áotovitel na vla§tní
nriklady naluadit pracemi bezvadn;foni ve lhůtě stanovené objednatelem jinak do de§eti
dnů po obdržení výzvy.

13,

objednatel předá áotoviteli staveniště plosté závad faltlických i právních v takorrých
termínech a takovém stal,u, aby zhotovitel moht zahájit práce dle této smloulT a plyllule
v nich pokačovat. o předání staveniště nebo jeho samostabě předávané části bude
pořízen žápis do stavebního deníku,

14,

Zhotovitel bude dodžovat Podminky BoZP, Po a oŽP na staveništi.

15.

Zhotovitel přebirá v plném rozsahu odpověrlnost za vlasílířizelí po§fupu pÉci, za
bezpečnost a ochlarru zdraví vlastních pracovníků i o§tatních jím pozvan;iih na stavbu
v celém jejím pruběhu a za sledoviiní a dodřžováď předpi§ů o bezpečnosti práce a ochraně
zdraví při práci a požrirníochlany, jakož i ochrany životního prostředí. Pokud bude
Zhotovitel při své práci používathořlavé kapa]iny, svfieni čijinétechnologie se Z\.ýšeným
nebezpečim vzniku požáru, zallazlje se zajistit všechna pořebná bezpečnostníopatŤení.
Zlotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a osoby pro něho činnépři próváděni
díla dle této smlouly byly řádně proškoleny v §ouvislosti se Zajištěním bezpečno§ti a
ochrarry zdraví při práci ajsou po všech stíánkách způsobilí účastnit§e aktivně provádění
díla. zhotovitel se za,tazlje zajisttt, že veškeré osoby pro něho činnébudou lTuávat
k osobní poťebě a hygieně pouze prostory k tomu určené.

Zhotovitel je povinen \,Tzvat objednatele k prověření prací, ktelé v dalším pracomim
posfupu budou zak§,ty nebo se §tanou nepřístuprrýmí, mn 24 hodin před zakrJŤím,
V případě, že §9 objednatel a./nebo jím pověřená osoba nedostaví a na prohlídce těchto
prací hvá i po j€jím Zak$í, hradí nráklady spojené sjejich dodatečným odkrytím
a n isledným zakrytím. Výsledek této plověrky se zapisuje do SD a podepi§ují jej obě
smluvní strany. Totéžplatí pro přizvání objednatele zhotovitelem kjiným úkonům, které
prokazují skutečný rozsah jednotlivých plací, např, pokládání izolací, plovádění nátálr
atd. Jsouli piedmětem plnění i předepsané zkoušky nebo zkoušky snrlDvními stranami
dohodnuté, je áotovitel povinen k nim objednatele včas, nejpozději však 24 hodin před
jejich konriním, pozvat, nebudeJi taková zkouška součá§ti kontroly. Neúčastvčas
pozvaného objednatele ke zkoušce, nebrání provedení zkoušek a pokačování v provádění
díla. Jesťiževšak byta účastna zkoušce objednateli zremožněna překážkou, kterou
nemobl odl',rrítit, můžebez zb}tečnéhoodl]adu poádovat provedení dodatečné zkoušky,
17. V případě, že áotovitel využije při provádění díla ťetíosobu (subdodavatele), odpovídr!
jako by dílo nebo jeho danou část prováděl sám.
16.

18.

Zhotoýitel

je

povinen neprodleně upozomit objednatele na jakékoliv nedostatky

stavebního dozoru, i pokudjej zajišťuje objednatel,
19.

Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. 1765
a 2620 občanskéhozákoníku.

20,

Pň předáni staveniště předávacím protokolem předá objednatel Zhotoviteli napojovací
místa odběru vody a el. energie pro realizaci stavby. Náklady na odběr vody a el. energie
příslušnék plnění předmětu této smlowy jdou k tížiobjednatele.
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21. objednatel se zavMuje posk},tnout

VIIL Předání

/

a převzetí

1. Zhotovitel je povinen písemně oz
dílo připraveno k odevzdání.

2.

áotoviteli pořebnou §oučinnost k proved€ní dila.

á.rnit

objednateli nejpozději 5 dnů předern, kdy bude

Zhotovilel předá objednateli všechny nezb}.tné dokumenty dohodnulé ve smlouvě nebo
wžadoýaíiézáýaziými techniclc.imi normami v souladu s právními předpisy a příslušným
stavebním úřadem k r,ydání kolaudačního sorrl]lasu a to společně se seznamem všech

takorlých dokumentů, po uhrazení konečnéfaktuf.

3.

objednatel není povinen převzít předmět díla, který lrykazuje vady a nedodělky, které
bnínířádnému užívánídíla. V případě převzetí předměfu dila s vadami či nedodělky musí
bl,t vady g nedodělky uvedeny v zápise o piedání a převzetí díla včetně dohodnuqých
termínůjejich odstranění, Jestliže je dílo objednatelem přebíráno s tím, že jsou na něm
jakékoliv vady a/nebo nedodělky, má se dle ujednání smluvnich strarr za to, že díIo je
přebíráno s r"ýhladou, NedohodnouJi se shany na temínech jejich odstranéní,urči je
objednatel. Po odstranění bude sepsán protokol, ve kterém objednatel prohlá§í, že vadla
nedodělky byly odstrarrěny, jestliže toto bude odpovídat skulečnosť. Tento protokol se
stane dodatkem protokolrr o předání a převzetí dokončenéhodíla.

4. Smluvrí stťany si

sjednávají, že v piípadě, že objednatel pŤevezme dílo bez výhrad,
nelTlučujítím aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanskéhozrákoníku. Smluvní strany dále
sjednávaji, že §kr}.té vady díIaje objednatel opŤávněn oznámit zhotoviteli po dobu pěti (5)
let od převzeť díla, aniž by tím bylo dotčeno pňznáni práva ze skr;tých vad soudem ve
smyslu ust. § 2629 odst.

1

občanskéhozákoníku.

lx. záručnílhúta, odpovědnost za Vady, odstraňování Vad
1. Zhotovitel piebilá za provedené dilo zírrrku v délce 60 měsícůode dne předání a převzetí
díla, Zhotovitel poskytuje objednateli zátllku za 7o, že dílo má vlastnosti sjednané touto
smlouvou a obecně závazr;fini právními piedpisy. stejné jako techrrickými normami a že
bude odpovidat svému účelu.Zhotovitel posk}tuje objednateli záruku téžza jakost
dodarrého a použitého materiálu, ktery musí odpovídat piíslušným normám. V případě
materiáů, sfuojů a zaiizeni se tato lhůta nahrazuje záručni lhůtou poskltovanou výróbiem.
Vždy se však musí jedlat o lhůtu Za obdobných obchodních podmínek oblyklou a ne
kratšínež 24 měsíců.

2.

Dílo je vadné, jestliže nemá a po dobu záručni doby nebude mít vlastno§ti stanovené
prár,ními předpisy, ustanoveními státních nolem, která jsou závatá podle ptá,trlLch
předpisů o technické normalizaci, smlouvou, roáodnutim obchodního soudu, opaťenim
s!átního nebo jiného oprár,něného orgánu, popřipade vlastnosti ob\,Tkle u díla této
kategorie, dále neníJi kompletrrí a nr.i_li právni vady nebo není_li provedeno podle
schváené projektové dokumentace,

3.

Pťo případné vady díla v zá.rrčnídobě má objednatel právo požadovat bezplatné
odstranění vady a áotovitel povinnost bezplatně vady odshanit. Reklamaci vad
objednatel provádí písernně bez Zbylečného odkladu po jejich zjištění v sídle zhotovitele.
Vada musí b]ýt popsána a rolněž musi b}1 uvedeno, jak se projer,,uje. Zhotovitel se
zaltaa\e zahájit odstraňování případných závad nebnínícíchužívánídíla do osmi (8)

pracolrrích dnů od uplatnění oplávněné reklamace a vady odstranit
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nejkatší

technicky možnélhůtě. odstraňování zÁvad bržnícíchužíváni se áotoýitel zavazuje
zahájit do dvou (2) pracovních dnů od obdržení reklamace. Jestliže vady dila lyskltnúí
se v záruční době budou \,Tkazovat havarijní §tav dila, tj. stav bezodkladné potreby;pra\,],
díla, zavazuje se zhotovitel odst"nit tyto vady bez zb),tečnéhooaUaau, né;pozalli áo +i
hodin od oznámení reklamace dané vady.

/
4.

Za.píse_íílílé
oz/ržýnenívady díla objednatelem §e komě písemné fomy tohoto ozúmení
pokládá i zpráva elektronickou poštou na adlesu zhotovitele respo \ety

@sentrm.cz

5. Smluvni

strany
že v případě, že áotovitel odmítne odstranit vadu díla,
_ujednávají,
reklarnovanou objednatelem obstará objednatel znalecký posudek za účelemzjištěni
příčinyvznik-u vady díla (toto ujednání neplať u vady, jejížodstrarrění nestrpí
odkiadu
havaíijní §tav díla), Jestliže z obsahu znaleckého poiudku llplyne, že vada yaikla
chybn;firr provedením díla zhotovitelem, je objertnúl oprávnen veškeré náklarly,
které
účelněr}traložil na obsía&áni aaleckého posudku, přeúčiovatzhotoviteli a áotovitel
se
zavazuje §.to náklady objednateli v objednatelern požadovanér,"ýši zaplatit.

6.

Dále si §mlu\ŤIí stÉnysjedn ívají,že v případě, že Zhotovitel odmítne odstranit vadu díla
reklamovanou objednatelem, je objednatel optívněn nechat vady díla od§tanit ťetí
osotou_ i bez obstařání znaleckého posudku za účelemzjištění přiči;y vzniku vady
díla a
veškeré nriklady, spojené s obstaráním vady přeúčtovat zhotoviteli, piičemžzhotovitel se
zaýaznje t .to náMady objednateli v jím požadované\"ýši zaplati1.

X. Vlastnické právo, Nebezpeči škod, Pojištění

je dále povinen mít v souvislosti s€ stavbou pojištěnu odpovědnost Za škody,
které by pŤi plněni díla nebo v souvislosť s nim zpusobifobjednateli nebo ťeťmosobrám.

1, Zhotovitel

Kopie pojištění tvoří pňlohu č.3 této smlouvy.

2. snrluvní stŤany problašují, že vlastní<em věci, která je předmětem této snrloulT o dílo, je
po celou dobu provádění díla Objednatel, Nebezpeči škody na díle nese áotovitel až áo
dne pied.ání provedeného díla, tal. do dne podep§ání protokolu o pied.íní a převzetí řádně
provedené a dokončenéslavb).

xl. smluvní sankce
1, Sankcejsou stanoveny dohodou obou stran.jako smluvní,

2, Zhotovitel je povinen l,případčprodlení s plnčnítntelnínu plovedeni dí]a uvedeného ve
sm]ouvě Zaplatit objcdnateli smlu\l]i pokunl ve výši 0.05 o/o z ceny díla za kažt]ý den
prodlení až clo dne podpisu zápisu o piedání a převzetí díla,
3. V případě prodlení áotovitele s řádným a včasným vyklizením staveniště podle této
sniouvy, zaplatí zhotovitel obj€dnateli smlu\,Ťí pokufu ve výši 500,- Kč za každý den
prodlení.

4, Částku, ve výši smlur,ních pokut, na jejichž ublazení vznikne objednateli níŤok dle této
smlou,vy, je objednatel oplál1lěn jednostŤanně započístprcti kterémukoliv i dosud
nesplatnému dariovému dokladu rystavenému zhotovitelem,
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XIII. skončení§mloulY

l.

Tuto smlouw lze ukončit dohodou smlur,ních stran. Při ukončení sn ouvy jsou §mlu!1lí
strany. p9vi]]ly vzájemně v}?ořádat své závazky^ zejména si vrátit věci předarré k
provedení dila, vyklidit prostory posk}tnuté k provedení díla a místo provedení
díla a
uhradit veškelé splatné peněžitézávazky podle smlouly; zránikem smloury ror,něž
nezanikají páva najiž vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlou1f,.

2. Práce zhotovitele, které r,ykazují již v pruběhu plováděni nedostatky nebo jsou prováděny
v_ rozp9ry s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadným plněnim, Pokuá
áotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatiy neodstraní, může
objednatel §mloulu qT,ovědět písernnou výpovědí bez výpovědni d'oby. Vznikne-li z
těchto důvodůobjednateli škoda, je áotovitel prťtkazně vyčíslinou škodu povinen ubradit.
je oprávněn tuto smloul,Lr v}?ovědět píseúnou\^ýpovědi bez qýpovědní doby,
3. obj€dnat€l
jestliž9 zhotovitel neoprá.\,něně př€ruší provádění díla po dobu delšínež
30 ánů,

4. objednatel je oprávněn pí§emně odstoupit od této smloury, pokud zhotovitel nezahájí
z_ dův9gů
áotovitele provádění díla do 30 dnů od termínu zahájení prací
_na_ |tmně
(provádění) díla dle č1. IV. odst. l této smlou\,T,
5. Každá ze smlu,\,ních stran je oplávněna píseíměodstoupit od snrlour,y, pokud:
a) na majetek druhé smlur,ní strany byl problášen úpadek,

b) druhá smlu\,Ťí strana vstoupí do likvidace
c) nastane vyššimoc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní staíy ovli\,nit,
a které zcela na dobu delši než 60 dnů znemožníněkteré ze smluvních stran plnit své

zálazky ze smlolvy,

eJ

pfičemžvznik §kutečno§tí uvedených pod písm. a) c) tohoto odstavce smlour,y je kaáá
smlu\,]rí strana povinna oznámit druhé smlu!Ťrí straně. Pro uplatnění práva na oditoupení
9d sn oulry však není rozhodující, jakýn způsobem se opnívŇná smluvní §trana
dozvěděla o vzniku skutečnostíoplavňujících k odstoupení od smloulT.

gXqaa! skončenísmlour,y její v_foovědí nebo odstoupením jednou ze smluwích sfuan,
bude_ k datu účirrrrostivýpovědi/odstoupení \yhotoven protokol o předání a převzetí
nedokončeného díla, kter,ý popíšestav nedokončeného díla a vzájemné nároky sŇuvních
stran.

7. Objednatel si r,yfuazuje právo přerušit prováděni stavebních plací na dobu neurčitou,
s ohlášenim zhotoviteli min. 30 dní předem, a doplatit dokonče;ý cele\ z důvodu změn}
finančních, majetkorlých a rodinných podmínek a zása}tu !yššímoci,
8. Zránikem této smloulT nezanikají práva na majetkové §ankce podle této smlouvy.

xlv.

společDá a závěrečná uslanovení

snrluvni stany se dohodly, že jejich vzájemrrý styk ve věcech týkajicích se této smloulT
bude realizován zpravidla ústníformou pň osobních jednánicň něbo t"leforri"ky, popi,
elektronickou formou (e-mailem), pokud z povahy a záýažnosti věci nebo z obsahu této
smlouvy nevyplývráq že je nezb}tná pí§eínníforma vzájemného styku. Veškerélistiny či
zptávy ať již činěnépísemně či elektronicky musejí b;ýt datovány a podepúny
oprá\,něným zástupcem dané sn uvní strany,
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Zhotovitel prohlašuje, že při jednání o této smlouvě mu byly sděleny všechny pro něho
relevantrú skutkové a prál,rť okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlour,u a že
neočekává ani nepožaduje od objednatele žádné dalšíinlormace v této souvi§lo§ti.
Tato §mlouva se iídízr{k. č. 89/2012 Sb., občanslcý zákoník, v platném zněni, pokud není
v táo smlouvě uvedeno jinak.

StaneJi se či ukážeJi se kterékoli z ujednriní této sniouvy neplatné, neúčinrréěi zdánlivé,
tato neplatnost, neúčinnostani Zdinlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících
ustanovení této §mlouvy. Smluvní strany se zavazuji nah€dit takové neplatné, neúčinnéči
zdánlM ujedruíní léto smlouly platným a účinnlýmujednáním, které bude ekonomickým
dopadem co nejbiižšíujednání, které má bý nahrazeno a původnímu úmyslu smlur,,rích
střan, a to ve lhůtě l0 pracovních dnů od doručenívýzvy dnrhé smlu!11í §haně.

K §jednávání dohod o obsahu této smlouvy a jejich změnách a doplňcích jsou oplá\,něni
zlistupci srnluvních §tŤan uvedení v čl. I. této smlour,ry nebo pracovníci jimi zmocnění.
obě smluvní strany před zahájením prací t},to své zástupce jmenují spolu s \,Tmezením

pravomocí a oprávnění jednat jménem smluvních §tran.

Tato smlouva je lyhotovena ve dvou (2) paré, která mají stejnou platnost. jedno paré
obdržíobjednatel a jedno paré zhotovitel
Nedílnou součástísmlour,y jsou přílohy:
Příloha č. 1 Položkoqý rozpis ceny díla
Příloha č. 2 Kopie Živnostenského lisfu, příp. Výpis z Obchodního rejsříku

l
.

V Dobřichovicích dne .:,,./.l,.,.,..., uol o
Objednatel:

vl._kfh

ao"

5,?.,.., zolo

ZhotoviteI:

Město Dobřichovi
Ing. Petr Hampl
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Listl

/

Ws
Dernontáž dřevénéstěny ! stoupaóky a misy Wc
Demontáž obkaldú s ornítko! osekáninr
odstraněnid ažby 10 x 10 osekánírn
D + lrl zazdivny stopaček, iváln ce Ytong 10 cnr

350,00 Kč
85,00 Kč

3m2 X

lm2X

i

125,00
850,00
55 00
80,00

2.rl2 X
4Ern2 X

odstlaněn i tapet ze slěn oškrábanim
D + i,,|přepěněniomíiek po odstraněnitapet šiukenr

D + N,,lomitek VPc pod obkad
D + [l nového obkladu Rako dó tme u (obklad za cca 150 kč/m2 )
D + [i nové dlažby Rako do iex tme U ( d ažbá za cca 230 kč /m2
D + M nového Wc kornby Jika Vč prkénka
D + lrl levizniclr dvířék k Vodorněru a kana zac]40 x 60 z PVC

4an2 x
3 nr2 X

)

1m2X

1ks
1ks

X

1sb

X

X

Kč

Kč

1

Kó
Kó

260,00 Kč
650,00 Kč
770,00 Kč

4-.,2 X

350,00 Kč

255,00 Kč

4 í00,00 Kč

760,00 Kč

2

125,00
700,00
264,00
384,00
780,00

Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

600,00 Kč

770,00 Kč
4100,00 Kč

760,00 Kó

KoupeIna
Denrontáž zaizovacích předmětů

]ks

Vybo!ránivany pro zpěiné použ]ti

Demoniáž obká]dú s omitko! osékánim
odsiraněníd ažby 10 x 10 osekánírn
D + M onrílek VPc pod obklad
D + [| nového obk adL] Rako do tnre L] (obk ad za cca 15o kč/m2 )
D + lr,l nové d ažby Rako do íiexi tmelu ( d ažba za cca 23O kč /rn2
D +
D +

i,4

2x hydrozoaci na stěny a pod alr!

450,00 Kč
700,00 Kč
85,00 Kč

X
84 Jr,]2 X
16m2 X
84 m2 X
84 m2 X
)

[,4 koltových pasů lrydrozo ace
Zpělné osazeníá poderdivka Vany tvárn cemiiong tl 5 crn
D + [4 dvířek plaslových pod van! k síonu 30 x3o
Zpětná nrontáž urnyvad a
D + lr,i nových sfonŮ k vaně a lrnyvadlu k !k lak automai

]6nr2

125,00 Kč
260,00 Kč

650,00 Kč

770,00 Kč
540,00 Kč
100,00 Kč

X

4m2 x

5rnbx

1ks

X

l 800,00 Kč

230,00 Kč
500,00 Kč
1 250,00 Kč

450,00 Kč
700,00 Kě
714,00 Kč

200,00 Kč
21a4,oo Kě
5 460,00 Kč
1

232,00 Kč

2160 00 Kč
500,00 Kč

1 800,00

Kč

230,00 Kč
500,00 Kč

1

250,00 Kč

ostainíDráce:
Demoniáž pod ahové krytiny - linolea Vo né oženélro
D + [4 nového linolea Fatra,VyspravenipodkadU n ve aci,broUšeni.osoklován
oškrábánílapet na chodbě a V klchyn
D

+

[l piepěněniomiiek pó odsilaněnítápel št!kem

Výměna poškožených ža uz]i V poko] Ved e kuchyně - biá RAL ( 2 ks )
VýmaLby bilé Prrnalex P !s.drobné opraVy omitek siělkoVini
Přebíoušenia náiěrzárubní- RAL slonová kost
Demontáž siarých hmoždinek V obývacim poko],oškábánistaré Výnra by
Piešt!kování siěny po oškrábání
Deínontáž prkenného úložnéhoprostortr nad vchodern do kL]chyně
D + [4 nových íozvodů eektro,]stičů Vypinačůa zás|Vek ABB bez svílide
Zedn cké oprovy pó úpravách e ekřo

Ťo-oo, ooloil,eoe !,,, ]1e
nového boj]eíu Dmž ce 80] Vč přislušénslvi a dop]ení na VodU
i,4 íozvodů Vody od bo]eru k bate,jim
N.4 novýclr batei]í Vanová umyvad oVá a dřezová ( náslěnné)

D.oblá oo.á\J l1,1U o,

D
D
D

+
+
+

50 n2 X
50 m2 X
36 nr2 X
36 m2 X
2A4

n2 X

25,00
508,80
55,00
80,00
1 705,00
55,00

1ks

Kč
Kč
Kč
Kč

570,00 Kč
55,00 Kč
80,00 Kó

13,5 rn2 X
13,5 rn2 X

1sb

Kč
Kč

500,00 Kě

X 59 480,00 Kč
X

5 600,00

Kč

1sb

X

350,00 Kó
8 150,00 Kč
4 350 00 Kč
4 950,00 Kč

1sb

X

1

lr,1

1 250,00

25 440,00

Kč
Kč

Kč
Kč
1 705,00 Kč
13 420,00 Kč
1 980,00

2 880,00

3 990,00

Kč

59 480,00

Kč

742.50 Ka
1 080,00 Kč
500,00 Kč

5

600,00 Kč

350,00 Kč

8 150,00 Kó
4 350 00
4 950,00

Kč
Kč

,I

Kč
Kč
Kč

650.00 Kč

200,00
300,00
70,00
246 50
250,00
200,00
1 300,00

X 36 700,00 Kč

36 700,00

Kč

K!!il{
Demonláž kuchyňské nky
VybourániVestavné skiiné - splž
Demontáž dřezové baler e
Demontáž obkadů s omíikou osekáním
Piesekáni VýVodU odsáVáni d]gestoře
Zázd jvka stáVajicílro Vývodu odsáVáni digestoie
D + ]V] nového obkladu Rako do tnrelu (obklad za cca 150 kči m2 )
D + [4 nové kuchyňské nky KEA š 240 crn d gestoř trouba 22OV,dřéz ANc
dvo!potýnková sk okeram]cké deska 220V
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1ks X
29n2X
]ks X
1ks X
2n2X
1sb

200,00 Kč
300 00 Kó
70 00 Kč

85 00 Kč
250 00 Kč
200 00 Kč

Kě

Kč
Kč
Kč

].iýl

/

D + iJlVestavné skříně_spíž, lamino bílé
Vyklizení a úklid stavby
Likvidac€ stavebního odpadu - kontejnéíAV|A
Likvidac€ suti - koníejnéíAV|A
Doprava materiáll]

X
X
X
X
X

4 800,00 Kč
2 600,00 Kč
3 200,00
2 500,00
6 500,00

celkern bez DPH

Kč
Kč
Kč
2 500,00 Kč
6 500,00 Kč
4 800,00
2 600,00
3 200,00

Kč
Kč
Kč

225 2o2-o0 Kč

g!,JEggsAllaE
cN neob§ahuje dodávku a moniáž osvětlenípouze objímku sežárovkou
Úpra\ry na rozvodech kanalizace - Wc, koupe na, kuchyň (dle nUinosii)
D + M topného iělesa V koupelně
iné stavebn í úpíawkteré nejsou

J

součásíicN

Dodávkyzařizovacích předmětů,než které jsou V

cN

fres15O
lrty 226,

Slránka 2

"na,r,s,

252 29 Doblichovlc8

l

IBl,i",ťff"'-YťS{'li"*"f+"Jlj$i]e:ironi.ky pod9psa]"MĚsTsxy souD v pŘAzE Ilč o02156§0],

dne 13,7,2016 v 16 39;09.

Výpis
z obchodního rejslříklj, Vedené]rs
Měslským souaíem V Praze

Datum zápisu:
spisová značka:

22 kvělna 1991

obchodnífirmai
sídlo:
ldenlifikačníčíslo]
přávnííorma:

REsPo, spol.s

Předmět podnikání:

,
statulárnl organI

oddí c. Vložka 2255

c -a5 -o.,l.iLVe t,,gh6.6,16., o,.26
r,o

Lďy 226,okl, Plaha-zápacl
186 20 973
společnost s lučenírromezenym
Výroba, obchodq9lgjby
|]§,]y9!!e].9 \/!říighálh 1 až 3 ž Vnostenského zakona
Píovác]ění staveb,jejEh
a otisrranóvani
č nnost Ličelnl,.}r poraclců, veclmruiétn;itvi, ueaeni aaňové
'iěn
eV]dence

jednatel:

VĚRA Hť]LOVÁ. dat, nar,2, Záři 1950
Na pěš nce 226, 252 29 Lety
Den Vzniku funkce 22. května 1991
]ng,

jednatel:

JosEF HŮLA

způsob jednání:
společnícii
společník:
Podí]:

.]at, nar, 1. dUbna 1954
Na pěš nce 226,252 29 Lety
Den Vzn ku ítrnkce: 2. čelvna 1997
Za spo]eónost jedná kažclý jednatel sanlostatné,

VĚRA HŮLoVÁ, dat_ nar, 2, září 195iJ
Na pěšince 226,252 29 Lety
lng,

Vklad: 50 oo0,- Kč
splaceno; 1000/0
obchodní podil: 50 %
D.uh podllu: zákíadní

JosEF

společník;

dal, nar, 1, dubna 1954
Na pěšince 226,252 29 Lety

Podíl:

zákaadní kapitálI
ostatní skutečnosti:

_

Vklad: 50 00o,- Kč
Splaceno:100o/ó
obchodní podíl; 50 o/o
Druh podílu: zák|adní
100 000,, Kč
Datum uz?Vření společenské smlouvy 1B. dUbna
199]
Počet členůstatutárního oloiil,]ij 2
ob.hod1, ko Do,ace sé ooo".;ol|a léko" ,,d,o ae,l|,
oocr.oFrr podle s 777 odsl
9ěko!9 c.9q?p4§q!lqchos!&!§Ólečnostech a družstvech

Udaje p|alné ke dni: 13, července 2016 05 51

VeřejnÝ rejstřík -

rípisl platnÝch

poiadorvn čís]erl00750/2016/0Ú. že tato iistina. která vznik]a
pievedeníIn \j5tLLj]r] Z iníbnllačnlh,l sr:temtL l.ciejne sprái,1 z elektronické
podobv do podobr 1istinné. skládající se z 1 listů, se tloslovně shoduje
s obsahen r,ístuprt z inlorrnačníhosvstému veřejné spráw v elektronické
Or.ěřLrji pod

podobě.

Ověiující osoba: Melicharová Ivana
y Letech clne
Podpis,..,,..-.,

É-

