
ď".. podle ustanovení  § 2586 a násl, zákona č ;8912012 Sb., obč anské ho zákoní ku v platné m
Znenl

SmIuvní  strany

obiednatel:

lč o:
DlČ :

Zastoupený:

zhotovitel:

lč o:
DlČ :

Zastoupený:

Město Úlezd u Brna
Komenské ho 1O7,664 53, Újezd u Brna

00282740
CZ00282740

zástupce ve věcech smluvní ch:
zástupce ve věcech technických:

lng. Marie Kozáková, starostka města
lng. Karel Vé var, mí stostarosta města

Bankovní  spojení :  Komerč ní  banka, a.s., č í slo ú č t

lng. Lukáš  Barteč ek
Náměstí  SNP 1126118,613 00 Brno

74407066
CZ8202114987

Zástupce ve věcech smluvní ch: lng, Lukáš  Barteč ek
Zástupce ve věcech technických: lng. Lukáš  Barteč ek

I l

Bankovní  spojení :  Mbank, a,s,, č ,ú

Předmět smlouvy

Touio smiouvou se zhotovitel zavazuje prové st pro objednatele zpracování  kompletní  projektové

dokumentace a inž enýrské  č innosti (tj. zajiš tění  vš ech vyjádření  dotč ených osob a orgánŮ) na

akci:  ,,Újezd u Brna, ul, Ke Š kolce - rekonstrukce komunikace" v rozsahu, termí nech, za
ceny a za podmí nek, jak je dohodnuto dále v té to smlouvě. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu
za řádně zhotovené  dí lo.

Stavební  záměrem objednatele, pro který bude dí lo zhotovitelem prováděno je následují cí :

a. Záměrem stavby je prové st rekonstrukci komunikace a výstavbu parkovací ch mí st. Mí stní
asfaI tová komunikace v ul. Ke Š kolce bude rozš í řena a zrekonstruována, dále dojde v areálu
š kolky k vybudování  parkoviš tě

b. Geodetické  zaměření  zálmové ho ú zemí  pro vybudování  výš e uvedené ho zámé ru

Rozsah dí la

Dí Io podle té to smlouvy zahrnuje:

a. Zpracování  kompletní  projektové  dokumentace pro zahájení  ú zemní ho ří zení  a stavební ho
ří zení  a to ve vš ech její ch č ástech vyž adovaných platnými právní mi předpisy, vč etně
poIož kové ho rozpoč tu akce, výkazu výměr a vyjádření  dotč ených orgánů .

b. Geodetické  zaměření  dané  lokality,

Dí lo podle té to smlouvy nezahrnuje:

a, Dokumenty zajiš těné  objednatelem:

- souhlas s vynětí m ze ZPF (bude-li potřeba);

- změny ú zemní ch plánů  dotč ených obcí  (bude-li potřeba).

b. Autorský dozor při realizaci stavby
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c. Plán BOZP

lV, Termí ny odevzdání  dí la

4.1. Smluvní  strany té to smlouvy se dohodly, ž e zhotovitel bude dí lo provádět a objednateI i
odevzdávat prů běž ně po následují cí ch č ástech a v těchto lhů tách:

a, Projektová dokumentace pro ú zemní  ří zení  bez inž enýrské  č innosti dle č lánku lll,, odst. 31,
bod a. do30,04,2021,

b. lnž enýrská č innost (vyjádření  vš ech dotč ených orgánů ) dle č lánku lll., odst.3,1, bod a. do
30.04.2021.

c. Projektovádokumentaceprostavební ří zení dleč lánkulll.,odst.3,1.,boda.do3006.2021.

d. Geodetické  zaměření zájmové ho ú zemí dle č lánku lll., odst. 3.1., bod b. do20,02.2021

4,2. Plnění m jednotlivých č ástí  dí la se vž dy rozumí  zejmé na kompletní  vyhotovení  dokumentace
pož adované  pro dalš í  zpracování , pří p. pro vydání  pří sluš né ho rozhodnutí  stavební ho ú řadu
(vč etně projednání  dokumentace s dotč enými orgány).

4,3. Termí ny plnění  podle tohoto č lánku Smlouvy mohou být změněny změnou pož adavků
objednatele, které  budou uč iněny v souladu s touto smlouvou.

V. Cena dí la a platební  podmí nkv

5.'1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ž e cena jednotlivých č ástí  dí la bude:

a. Geodetické zaměření dleč lánkulll.,odst. 3,1,bodb. 8000,-Kč bezDPH
b. Projektová dokumentace pro ú zemní  ří zení dle č lánku lll., odst 3.1, bod a.

bez inž enýrské  č innosti: 52 000,- Kč  bez DPH
c. Projektová dokumentace pro stavební  ří zení  na ú rovni realizač ní  dokumentace dle č lánku lll.,

odst,3.1, bod a.

d. lnž enýrská č innost

e. Rozpoč et vč etně výkazu výměr

46 000,- Kč  bez DPH
15 000,- Kč  bez DPH

16 000,- Kč  bez DPH

cena celkem: 137 000,- Kč  bez DPH

Zhotovitel není  plátcem DPH

5.2, Zhotovitel má právo vyú č tovat objednate| i cenu za č ást dí la poté , co předá kompletní  pří sluš nou
č ást dí la objednateliv poótu 4 paré  +  1 CD,

5,3. Objednatel se zavazuje uhradit smluvenou cenu za jednotlivé  č ásti do 14 dní  ode dne řádné ho
předání  pří sluš né  ěásti dí la a předání  daňové ho dokladu vystavené ho zhotovitelem.

5.4. Cena dí la podle odstavce 5.1 tohoto č lánku Smlouvy zahrnuje ú hradu veš kerých nákladů , které
zhotoviteli vzniknou při provádění  dí la podle té to Smlouvy.

5.5. Zvýš ení  sjednané  ceny je mož né  pouze na základě pí semné  dohody objednatele a zhotovitele
(dodatkem SOD).

vl, Některá práva a povinnosti

6.1. Objednatel je podle té to Smlouvy povinen poskytnout zhotoviteli vzájemnou souč innost a
spolupráci,

6.2. Objednatel tí mto zplnomocňuje zhotovitele projektové  dokumentace k podání  ž ádosti o vydání
rozhodnutí  a stanovisek dle stavební ho zákona, vodnlho zákona a správní ho řádu v platné m
zněn[ .

6.3. Objednatelje oprávněn kontrolovat dí lo v kaž dé  fázijeho provádění ,

6.4, Objednatel vynalož í  veš kerou snahu o souěinnost vedoucí  k odstranění  jakýchkoliv nejasností  a
problé mŮ, na které  bude zhotovitelem upozorněn a to tak, aby nebyl naruš en plynulý prů běh
prací .
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vll. předání a převzetí  dí la

7.1. Zhotovitel je povinen prové st dí lo řádně a vč as, Tato povinnost zhotovitele je splněna řádným
ukonč ení m dí la.

7,2. Č ast dila podle č l. l| l., odst. 3.1 bodě a. až b, se považ ují  zařádně ukonč ené  okamž ikem, kdy
objednatel převezme od zhotovitele pří sluš nou dokumentaci v dohodnuté m poč tu vyhotovení  bez
výhrad.

7.3. Za den dokonč ení  dí la se považ uje den, kdy objednatel dí lo od zhotovitele protokolárně
převezme.

Vlll. Smluvní  pokuty

B.1. Za nesplnění termí nŮ dohodnutých v té to Smlouvě uhradí zhotovitel objednateli smluvní  pokutu ve
výš i 0,2o/o z celkové  ceny dí la za Raž dý den v prodlení ,

8.2. Za nesplnění  termí nů  plateb dohodnutých v té to Smlouvě uhradí  objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výš i 0p%  z celkové  ceny dí la za kaž dý den v prodlení .

lX. Práva z odpovědnosti za vadv dí la

9.1. Dí lo má vady, jestliž e provedení  dí la neodpoví dá smlouvě a ú č elu jeho použ ití , popří padě nemá
vlastnostivýslovně stanovené  smlouvou a obecně závaznými předpisy.

9.2. Při zjiš tění , ž e dí lo vykazuje vady, má objednatel právo:

a, pož adovat odstranění  vady poskytnutí m nové ho plnění  v přiměřené  lhů tě, jedná-li se o vady,
jež  č iní  dí lo nepouž itelným

b. pož adovat odstranění  vady poskytnutí m nové ho plnění  v rozsahu vadné  č ásti, vadu je povinen
zhotovitel odstranit do 1Sti dnů  ode dne doruóení  oznámení  vady zhotoviteli, pokud strany
nedohodnou v konkré tní m pří padě lhů tu delš í

9.3. Oznámení  vad (reklamace) musí  být zasláno zhotoviteli pí semně bez zbyteč né ho odkladu,
nejpozději vš ak do 14 dní  po jejich zjiš tění .

X, Jiná ujednání

10.1,Zahé 4ení  plnění  kaž dé  č ásti dí la dle té to Smlouvy bude pí semně dohodnuto mezi smluvní mi
stranami.

10,2. Objednatel přebí rá nebezpeč í  změny okolností  pro pří pad vzniku zcela mimořádné  a
nepředví datelné  okolnosti ztěž uj í cí  dokonč en t d í la.

10.3. Vpří padě nezahájení  dalš í  č ásti dí la nebo odstoupení  objednatele od Smlouvy má zhotovitel
právo na ú hradu nákladů  j iž  rozpracované  č ásti dí la. Zhotovitel vš ak není  oprávněn pož adovat na
objednateli plnění  a ú hradu ze zbytku smlouvy a není  ani oprávněn pož adovat na objednateli
náhradu š kody nebo uš lé ho zisku, které  mu nezahájení m dalš í  č ásti dí la nebo odstoupení m
objednatele od Smlouvy vznikly.

10.4. Odstoupení  od Smlouvy je ú č inné  okamž ikem jeho doruč ení  zhotoviteli na adresu uvedenou
v záhlaví  Smlouvy. V pří padě pochybností  se má za to, ž e je odstoupení  doruč eno třetí  den od
jeho odeslání ,

10.5. Smluvní vztah založ ený touto Smlouvou mů ž e být kdykoliv ukonč en dohodou smluvní ch stran.

10.6. Smluvní  strany se dohodly, ž e práva a povinnosti vyplývají cí  zté to Smlouvy, lze převé zt na třetí
osobu pouze se souhlasem druhé  smluvní  strany.

10.7. Smluvní  strany té to Smlouvy jsou povinny zachovat mlč enlivost o veš kerých skuteč nostech, které
se j im staly známými v dů sledku uzavření  té to Smlouvy, nejde-li o skuteč nosti, u nichž  by se
dodrž ení  povinnosti mlč enlivosti pří č ilo povinnostem vyplývajicí m z obecně závazných právní ch
předpisŮ nebo skuteč nosti, jejichž  zpří stupnění  třetí m osobám je nezbytné  pro výkon práv a plnění
povinností  vyplývají cí ch z té to Smlouvy. Povinnost mlč enlivosti trvá i po zániku smluvní ho vztahu,

10.B, Ukáž e-li se které koliv z ustanovení  té to Smlouvy neplatné  nebo neú č inné  nebo se z jakýchkoliv
dŮvodŮ stane neplatným nebo neú č inným, nemá tato skuteč nost vliv na platnost ostatní ch
ustanovení  smlouvy. Pro takový pří pad se objednatel a zhotovitel zavazují  nahradit bez
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zbyteč né ho odkladu neplatné  nebo neú č inné  ustanovení  ustanovení m platným a ú č inným tak, ab
ekonomický význam ustanovení  neplatné ho nebo neú č inné ho zů stalzachován. 

%
xl. závěreč ná ustanovení

11.1. Tato Smlouva je sepsaná ve dvou (2) vyhotovení ch, kaž dá strana obdrž í  jedno (1) podepsané
vyhotovení .

11.2. Tuto Smlouvu je mož né  měnit č i doplňovat pouze vzájemně odsouhlasenými pí semnými dodatky.

11.3. Úč astní ci té to Smlouvy prohlaš ují , ž e byla sepsána podle jejich pravé  a svobodné  vů le, ž e
Smlouvu přeč etli a s její m obsahem souhlasí , což  stvrzují  vlastnoruč ní mi podpisy.

11.4. Smluvní  strany výslovně prohlaš ují , ž e souhlasí  se zveřejnění m textu té to Smlouvy v plné m

rozsahu na webových stránkách objednatele.

1,1.5. Tato smlouva byla schválena dne 21.12,2020 na 105. schů zi rady města.

V Újezdu u Brna dne c5,o{  .?, u V l.ijezdu u Brna an" ,0Í ,.4/ .,tOI /

c
 U BRNA
 VENKOV

objednatel
Marie kozáková

starostka
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lng, Lukáš  Barteč ek


