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SMLOUVA O DÍLO

Projektová dokumentace (DUR/DSP + DPS) včetně inženýrské
Činnosti pro vydání územního a stavebního rozhodnutí pro projekt
zadavatele ,,Rozšíření a modernizace Obecního úřadu v Brance u

Opavy a vybudování technického dvora a parkoviště na pozemcích
pare. č. Ill a 706, k.ú. Branka u Opavy"

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

l. Objednatel:
se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dálejen objednatel

2. Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupená:
místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen zhotovitel

Obec Branka u Opavy
Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce
47812303

Česká spořitelna, a.s.
1846405399/0800

Ing. arch. Petr Mlýnek
74705 Malé Hoštice

70606269
CZ7411035445
ČSOB a.s.

II.
Předmčt smlouvy

Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projektovou dokumentaci na ,,Rozšíření a modernizace Obecního
úřadu v Brance u Opavy a vybudování technického dvora a parkoviŠtě na pozemcích
pare. Č. Ill a 706, k.ú. Branka u Opavy" dle výzvy ze 17. 02. 2020.



III.
Rozsah zpracovaní

Zhotovitel dokumentace bude dodržovat předpisy a technické nol111y všeobecně platné v České rq)ublice,
ujednání této smlouvy a bude se řídit pokyny objednatele, které způsobem a v termínech v souladu s touto

smlouvou od objednatele prokazatelně obdržel,
Rozsahem je zpracovat či zajistit (v rozsahu dle výzvy ze 17. 02. 2020):

0 Dokunientace pro spojenc řízení (DUR/DSP)

0 Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

IV.
Doba a inísto plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provést jako předstupeň architektonickou studii, včetnč dopojení na inřastrukturu
a propočtu nákladů, následnč provést DURIDSP (zajistit dokladovou část tak, aby bylo možno podat
žádost o povolení stavby) a následně DPS s výkazem výměr pro výběr zhotovitele, a to vše do 31. 12.
2020.

2. Dílo je zhotovitel povinen předat objednateli na Obecním úřadu, Bezručovo nábřeží 54, 74741 Branka u
Opavy.

3. O předání díla bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíšou obě smluvní strany (osoba k tomu
oprávněná za objednatele a osoba k tomu oprávnčná za zhotovitele).

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle bodu č. iii. jeho řádným ukončeníin a předáním předmětu
díla objednateli. Dílo je řádnč ukončeno, jestliže je bez jakýchkoliv vad a nedodělků,

5. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu dle ČI, V. této snilouvy.

V.
Cena za dílo

1. Cena za zpracování je stanovena dohodou smluvních strm takto:
· Dokumentace pro spojené řízení (DURJDSP) 186.000,-
· Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 78.000,-

Cena celkem bez DPH:
DPH:
Cena vČetně DPH:

264.000,-
55.440,-

319.440,-

2. V ceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla (veškeré práce a dodávky,
další náklady nutné pro-řádné provedení díla). - - - - -

3. V ceně nejsou správní poplatky za vydání rozhodnutí (povolení stavby apod.)
4. Zhotoviteľ odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s příslušnými platnými právnhni předpisy.

VI.
Platební podmínky

l. Zálohu na cenu za dílo nebude objednatel zhotoviteli poskytovat.
2. Splatnost faktur činí 14 dnů od jejich doručení objednateli.
3. Úhrada faktur bude provedena na číslo účtu uvedené na příslušné faktuře, bez ohledu na číslo účtu

uvedené v ČI. [. této gmlouvy.
4. Neúplné či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny, aniŽ by na jejich základě byla

provedena úhrada, k provedení opravy, Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti faktury.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové fáĹdury, lhůta splatnosti začíná nově plynout doručením této
faktury objednateli.

5. Dnem úhrady je den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného
na faktuře, bez ohledu na číslo účtu uvedené v ČI. r. této smlouvy.
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VII.
Záruční doba

l. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě,
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 5 let. Záruční doba díla počíná bčžet od

předání díla dle ČI. V. této smlouvy.
4. Vady díla je objednatel povinen písamič (emailem, v papírové podobě) oznámit zhotoviteli bez

zbytečného odkladu po jejich zjištění (reklamace).
5, Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem uplatněnou (reklamovanou) vadu bez zbytečného

odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a je povinen ji odstranit dle
dohody s objednatelem.

VIII.
Smluvní pokuty

l. V případě nedodržení termínů plnění dle ČI. V. odst. l této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý
započatý den prodlení s předáním díla, resp. jeho části,

2, Zhotovitel není v prodlení s plněním díla dle ČI. V odst. 1, pokud bylo prodlení @ůsobeno pouze správci
dopravní a techiúckC infrastruktury nebo příslušnými orgány státní správy."

3. V případě, že objednateleín nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat
po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné Částky za každý započatý den prodlení s úhra.dou
faktury.

4. Právo objednatele, resp, zhotovitele na náhradu škody způsobené mu pomšmím povinnosti druhé sniluvní
strany, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není dotčeno. výše náhrady škody není limitována výší
snúuvní pokuty.

IX.
LicenČní ujednání

1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem - zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o zrněně některých zákonů (autorský zákon), ve mění pozdějších
předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou
součástí českého právního řádu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství oprávněn vykonávat svým jménem a na sUj účet _
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich
hmotného zachycení, zejména je oprávněn studii jako autorské dílo užit ke všem ©ůsobůni užití a udělit
objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

3, Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnční užívat výsledky tvůrčí Činnosti Zhotovitele dle
této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě studie, a to všemi ©ůsoby užití, za podmínek
sjednaňých v této smlouvě (dále jen ,,licence"). Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle
této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě studie se ve smyslu této smlouvy rozumí
nerušené využívání výsledků tvůrčí Činnosti zhotovitele. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně
za dílo dle ČI. VI, této smlouvy,

4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí
osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí Činnosti dle této smlouvy včetně
jejich hmotného zachycení ve formč studie @ůsobetn, ke kterému poskytl licenci objednateli,

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy pQskytnQut třetí osobě, a to ve
stejném či menším rozsahu, než v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z jicence sám, k čanuž
zhotovitel uděluje objednateli svůj souhlas.
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X.
Ostatní ujednání

l. V případě zániku závazku zhotovitele provést dílo před řádným sphiěním (řádným dokončením a
předáním předmětu díla objednateli) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat objednateli
nedokončené dílo (část díla, kterou do zániku závazku provedl) včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná
práva a povinnosti.

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí
osobě. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost
některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost jejích ostatních ustanovení.

3. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele předáním díla dle ČI. V. této smlouvy.

XI.
ZávěreČné ustanovení

l. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník"). Právní režim této smlouvy se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze dodatky, které musí být písemné, vzestupně číslované a jako dodatky k této
smlouvě výslovně označené.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že obsah smlouvy je určitý a jim srozumitelný, že
smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle a že ji neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po dvou vyhotoveních.

5. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá v pořadí.
6. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada obce Branka u Opavy dne 15. 4. 2020, usnesení

Č. 10.28.2020/RO.

V Brance u Opavy dne 7. 5. 2020 V Opavě dne 7. 5. 2020

,Lt9~A
objednatel

OBEC BRANKA U OPAVY
%zručovo nábřeží 54

747 41 Branka u'Opavy
lČ: 47812303

zhotovitel
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