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sMlouvn o oílo
Objednatel: MěstoDobřichovice

Vítova 61
252 29 Dobřichovice

lČ: oo241t gt, otČ: CZ00241 181
Starosta: lng. Petr Hampl

a

Zhotovitel: PavelHniličkaArchitekti,s.r.o.

Cukrovarnická 46,162 00 Praha 6
lČ: 2849O77t, PtČ: CZ2849O77 1
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 145437

jednatel: lng. arch. Pavel Hniliěka, Dipl. NDS ETHZ in Architektur,
autorizovaný architekt Čxn og t zo
Telefon: 233344575
E-mail: pavel.hnilicka@hnilicka.cz
bankovní spojení: 225 343 645 / 0300, ČSOg

uzavřeli nížeuvedeného dne tuto smlouvu o dílo:

l!.
1.

2.

Předmět smIouvy

předmětem smlouvy je návrh změny regulaěního p!ánu města Dobřichovice ě.1 podle

rozhodnuti soudu ze dne 27. 2. 2017. Předmětem díla není provedení dalŠÍchÚprav
dokumentace mimo soudnívýrok provedeny nebudou. Pokud by z projednání vzešel nárok na
dalšíúpravy, budou tyto řešeny dodatkem k této smlouvě. Rozsah řešeného Území je dán
platným RP a rozhodnutím soudu.
Dokumentace bude zpracovánav souladu se zákonem č. 183/2006 Sb,, o územnímPlánování

a stavebním řádu, stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací Činnosti.
Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za správnost a úplnost dokumentace Ve smyslu
stavebního zákona a vyhlášky.

3.
4.

V ceně je zahrnuta účastna jednáních a tisky příslušných paré.
Formát digitální verze:

.
.

Textová
Grafická

část - formát

MS Word

vektorový
ěást - *.pdf

*.dwg nebo *.dgn
formát -

rastrový formát -

lll.
1

,

cena díla

Cena díIa je stanovena dohodou smluvních stran dle zák. é.526/1990 Sb., o cenách,
v platném znění aje nejvýše přípustná po celou dobu plnění. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Cena díla dle čl. ll,, odst.
Návrh změny

RP

í činí:
80.000,- Kě
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Předmětem díla není provedení dalšíchúprav dokumentace mimo soudní výrok provedeny
nebudou. Pokud by z projednání vzešel nárok na dalšíúpravy, budou tyto řešeny dodatkem
k této smlouvě.

!V.

Doba plnění

Doba plnění jednotlivých fází:

a)
b)

RP

Návrh změny
Zpracování úplného znění

RP
v.

1.

2.
3,

2,

3.

placení a fakturace

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za dílo dle čl. lll. této smlouvy po dokončenía
předá n í d okumentace. Zhotovitel ne požad uje zálohy.

Peněžitý závazekje splněn dnem odepsání fakturované částky z účtuObjednatele ve
prospěch účtuZhotovitele. V případě prodlení s plněním peněžitéhozávazku sjednávají
účastníciúrokz prodlení dle nařízení vlády č.14211994 Sb., ktelým se stanoví rnýše úroku
z prodlení a poplatku z prodlení podle občanskéhozákoníku.
Splatnost faktury je 30 dnů.

Vl.
1.

3 měsíce od podpisu smlouvy
1 měsíc od schválení RP

Ostatní ujednání

Vlastnictví k předmětu díla přechází na Objednatele podpisem předávacího protokolu o
předání a převzetí díla a úplnémzaplacenídíla.
Architekt provede dílo v souladu se stavebním zákonem ě. 183/2006 Sb., v platném znění,
a s prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb. Architekt se bude při provádění díla řídit
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků
smluvních stran a bude průběžněinformovat o stavu rozpracovaného díla.

Před odevzdáním příslušnédílčíetapy je Architekt povinen danou etapu projednat

s Objednatelem a jednání dohodnout v předstihu 1Oti dní. V průběhu zpracování díla bude
Objednatel svolávat porady k projednání řešení prováděného díla s dotčenými orgány a
organizacemi za účastiArchitekta,

3,

Architekt prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu za škody způsobené při výkonu
své činnosti.

4.

V průběhu zpracování díla bude Objednatel svolávat porady k projednání řešení
prováděného díla s dotčenými orgány a organizacemi za účastiArchitekta,

5.

Architekt prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti v rozsahu čl. ll, této smlouvy a je
povinen toto oprávnění na požádání Objednateli předložit.

Vll.
1.
2.

Závérečná ujednání

Není-li stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi úěastníky vznikající ztéto smlouvy obchodním
zákoníkem a autorským zákoníkem.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do dne předání a převzetí díla a úhrady ceny díla,
Smlouva zanikne dohodou účastníků
nebo uplynutím času, na který byla sjednána,
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Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že bude prokazatelně zjištěn
nesporný střet zájmů Architekta ve vztahu k Objednateli nebo předmětu plněnítéto
smlouvy. Za střet zájmů se považujízejména takové případy, kdy předmětzakázky souvisí
téžs jinou činností,popřípadě majetkem nebo jinými zálmy Architekta, které jsou nebo
mohou být zneužity ku prospěchu uchazeče a ke škodě Objednatele.

i

4.

Smlouvu lze změnit pouze na základě písemnédohody účastníků
ve formě dodatků ke
smlouvě, které budou čísloványv řadě vzestupné.
Smlouva nabylvá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu. Je vyhotovena ve čtyřech
stejnopisech , z nichž Objednatel obdržítři vyhotovení a Architekt jedno vyhotovení,

6.

Účastníci prohlašují, že smlouvu uzavřelisvobodně avážně, srozumitelně a určitě, nikoli
v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem
připojují oprávnění zástupci účastníků
své vlastnoručnípodpisy.

V Dobřichovicích dne 27.8.2018

,.i-r o

I

starosta města Dobřicho
,,-

zhotovitel:

otl'

ť,.§-

lng. arch.

jednatel P

Hnilička,

Hnilička Architekti, s.r,o.
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