SMLOUVA O DÍLO
I.
Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
00298212

Ing. Eva Bártková – vedoucí OŽP, MěÚ Nový Jičín
Ing. Eva Bártková – vedoucí OŽP

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:

Ing. arch. Adam Lokajíček
xxxxxxxx, 739 55 Smilovice
03750370
zapsaný v živnostenském rejstříku

číslo účtu:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Ing. arch. Adam Lokajíček
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování „Studie
úprav veřejného prostranství kolem domu č.p. 1783 na ul. Trlicova, v k.ú. Nový Jičín – Dolní
Předměstí“.
II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je zpracování studie úprav veřejného prostranství zaměřené na
zvýšení kvality života obyvatel bytového domu č. p. 1783/10 a okolní zástavby na
pozemcích parc. č. 293/24, 620/3 a 293/33 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, přičemž:
- přes pozemek parc.č. 620/3 povede kanalizační přípojka od bytového domu, ale lze ho
použít pro zajištění průchodu k břehovým pozemkům a vodnímu toku Jičínka,
- bude doplněn mobiliář a herní prvky (v omezeném množství),
- v případě, že budou studií navrhovány zpevněné plochy, budou u nich upřednostněny
povrchy propustné.
2. Kompletní zpracování studie zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad.
3. Podkladem pro zpracování studie je katastrální mapa a geodetické zaměření (výškopis a
polohopis) daného území ve formátu.dgn, které zhotovitel převezme bezprostředně po
podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že na sousedních pozemcích parc. č. st. 1476, 620/1, 620/2 je
jejich vlastníkem plánována výstavba bytových domů spolu s úpravami pozemků.
5. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již
předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem,
resp. příslušné vyjasnění předat v dohodnutých termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu dokumentace s objednatelem. O
průběžné konzultaci díla se vyhotoví vždy samostatný zápis.
7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení
předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany
povinny je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je
písemně odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě.
III.
Termíny plnění
1. Smluvní strany se závazně dohodly, že práce dle předmětu smlouvy budou zahájeny
ihned po podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že studie bude dokončena a předána objednateli do
31.12.2017. Studie bude odevzdána v počtu 3 paré v listinné podobě (v barvě) + 1x CD
(textová část - *.doc, výkresová část - *.pdf).
3. Zhotovitel může dílo dokončit před dohodnutým termínem. Provedení díla před
dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny
splatnosti ceny díla.
4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést předmět plnění smlouvy jeho řádným ukončením
a předáním hmotných výstupů objednateli. O konečném splnění předmětu plnění se
vyhotoví samostatný zápis, který se označí jako předávací protokol a podepíší jej
oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele.
IV.
Cena díla
1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu
se zákonem číslo 526/1990 Sb. v platném znění (Zákon o cenách) závazně sjednána
dohodou obou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno
překročit.
2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a
termínech sjednaných v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli
bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Celková cena díla je 20 000,- Kč, slovy: dvacettisíc korun českých.
V.
Platební podmínky
1. Cena díla bude hrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po předání díla
objednateli dle čl. III. odst. 4. Splatnost faktury činí 15 dnů ode dne jejího doručení
objednateli.

2. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena
v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je
zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do
15 dnů od jeho převzetí objednatelem. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou
lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury.
VI.
Smluvní pokuty
1. V případě prodlení s předáním díla v termínu dle ust. čl. III. odst. 2 je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla stanovené v ust. čl.
IV. odst. 3 za každý den prodlení.
2. V případě neodstranění vad či nedodělků díla ve smluvené či stanovené lhůtě je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny příslušné
části díla stanovené v ust. čl. IV. odst. 3 za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně
v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
VII.
Vady a nedodělky
1.

Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části studie, případně její neshoda
s dřívějšími dohodami obou stran. Nedodělkem se rozumí chybějící část studie.
2. Objednatel není povinen převzít studii, která vykazuje vady nebo nedodělky.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně
objednatel písemně upozornil.

VIII.
Další ujednání
1. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data
odstoupení objednatele od smlouvy.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména
pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni
uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků,
se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení
obchodního tajemství.
Změny a doplňky této smlouvy jsou účinné jen v písemné formě. K platnosti dodatků této
smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je
povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu
oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran.
V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná
nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp.
vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení
nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle
možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována
jako neúčinná resp. nevykonatelná.
Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov společenské
smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu
podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu
uzavřely jako plně svéprávné po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že
smlouvu uzavřeli vážně, ne v tísni, a jsou jejím obsahem vázány.

V Novém Jičíně dne: 21.11.2017

V Novém Jičíně dne: 21.11.2017

Za objednatele:

Zhotovitel:

......................................................
Ing. Eva Bártková
vedoucí Odboru životního prostředí
MěÚ Nový Jičín

.........................................................
Ing. arch. Adam Lokajíček

