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Smlouva o dílo
1. SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL ' OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 BRANKA U OPAVY

ZASTOUPENÝ '
BANK. SPOJ. :
ČÍSLO ÚČTU :
lČ
DIČ '

dále v SOD objednatel
ZHOTOVITEL :

ZASTOUPENÝ :
BANK.SPOJ. :
ČÍSLO ÚČTU '
IČ/DIČ '

dále v SOD zhotovitel

PhDr. Michaelem Ratajem, PH,D, - starostou obce
Česká spořitelna a.s.
1846405399/0800
478 123 03

ING.ARCH.JAROSLAV HALUZA

709 00 OSTRAVA - Mariánské Hory

ing. arch. Jaroslavem Haluzou
ČSOB Ostrava a.s.
1
44745729/ CZ 530304096

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:
Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo s názvem:

ÚZEMNÍ PLÁN BRANKA U OPAVY - ÚPRAVA NÁVRHU (dále vtextu úprava ÚP)
2.1. Řešené území:

v rozsahu správního území obce Branka u Opavy

2.2. Způsob zpracování, obsah díla:
2.2.1, Závazné předpisy:

úprava ÚP bude zpracována tak, aby vyhověla zejména:
a ) zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění

pozdějších změn
b ) vyhl. č, 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu

evidence územně plánovači činnosti ve znění pozdějších změn
c ) vyhl. č. 501/2006 Sb, o obecných požadavcích na využíváni území ve znění pozdějších změn

2.2,2, Podklady:
Pro zpracováni zakázky budou použity následující závazné podklady:

a ) Územní plán Branka u Opavý - úprava k vydáni OOP (z 02/2019)
b ) pokyny k provedení úpravy UP (052020)
c ) Politika územního rozvoje ČR v platném znění
d ) Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále v textu ZÚR MŠK) v aktuálním znění
e ) další podklady uvedené v odst. 3.1.

2,2,3, Postup zpracování díla:
o projednání rozpracované úpravy návrhu úpravy ÚP u objednatele
o zpracováni úpravy ÚP k opakovanému veřejnému projednáni
o zpracováni případných úprav po veřejném projednáni
o zhotoveni vicetisku úpravy ÚP dle počtu vyhotovení uvedeného v bodě 2.3. SOD

2.2.4. Obsah úpravy ÚP:
A. Návrh (výroková část):
Textová část:

o bude respektovat strukturu textové části ÚP zpracované k vydáni OOP (02/2019)
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o struktura textové části bude v souladu s přilohou č. 7 vyhl, Č,13/2018 Sb,
Grafická část:

' o bude respektovat strukturu grafické části ÚP zpracované k vydáni OOP (02/2019).
o struktura textové části bude v souladu s pří|ohou č, 7 vyhl. Č,13/2018 Sb,

B. Odůvodnění změny ÚP:
Textová část
výchozím podkladem pro aktualizaci {=zapracování úprav) bude odůvodnění územního plánu z února
2019,
Grafická část:

o bude respektovat strukturu gafické části ÚP zpracované k vydání OOP (02/2019). Nebude již
zpracován koordinační výkres v měřítku 1 : 2 000.

o bude aktualizován dle provedených úprav výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5
000

Aktualizace Vyhodnoceni vlivů územního plánu Branka u Opavy na udržitelný rozvoj území (části A, C-F)
2,2.5. Provedení případných následných úprav ÚP bude respektovat pokyny k provedení úprav a obsahovou

strukturu ÚP dle odst, 2,2,4,

2,3. Poč. vyhotoveni: """ dáta 'na' cd' " , ,"'textová cast ("") ." . ;'grafkka c,ást l;"'*)
a) návrh úpravy ÚP k veřejnému projednání 1 2 2
b) provedení případné úpravy ÚP po veřejném 1 2 2

projednání
c) dotisk ÚP k vydání 1 2(*) 2(*)

(*)- dotisk bude proveden na celkový počet 4ks
{*") -v úpravě ÚP budou měněny pouze ty části výkresů, popř, mapových sekcí, kterých se dotknou úpravy,

Magové sekce jednotlivých výkresů, které nebudou dotčeny změnami, budou použity z návrhu ÚP
z02/2019

('*") - včetně vyhodnoceni vlivů na udržitelný rozvoj území územního plánu Branka u Opavy
2.4. Forma zhotovení:

2.4,1, úprava ÚP bude zpracována digitálně nad katastrálni mapou aktuálni ke,dni zahájení prací
2.4.2, textová a grafická část bude odevzdána v analogové formě (tiskový výstup) a digitálníbmě (viz, bod 2,4.6.)
2.4.3. textová část úpravy ÚP bude svázaná kroužkovou vazbou
2,4.4. grafická část bude odevzdána v mapových sekcích ve složkách z tvrdého kartonu, výkresy budou

uspořádány v měkkých papírových složkách
2.4,5. digitálnI data úpravy ÚP budou odevzdána:

a ) návrh úpravy ÚP k veřejnému projednání (textová a grafická Část) -ve formátu *,pdf,
b) případné úpravy ÚP (textová a grafická ČáSt) - ve formátu *.pdf,
c) dotisk úpravy ÚP k vydáni OOP:

o textová část ve formátu ".pdf, *,doc, popř. * docx
o grafická část ve strojově čitelném formátu (*.pdf) a vektorovém formátu (formát ",dgn)

3. SPOLUPRÁCE OBJEDNATELEA ZHOTOVITELE
3.1. Povinnosti objednatele

3.1,1, Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné konzultace a podklady především:
a ) pokyny k úpravě náwhu ÚP (zhotovitel již obdržel od pořizovatelky)
b) ÚAP ORP Opava v aktuálním znění (zhotovitel již obdržel od pořizovatelky data k roku 2016)
c ) projektovou dokumentaci a zpracované studie s významem pro zpracováni úpravy ÚP
d ) objednatel se zavazuje, že v průběhu prováděnl díla bude se zhotovitelem spolupracovat, Zejména mu

poskytne všechny potřebné informace, podklady a věrohodné údaje k řádnému provedení díla;
e ) objednatel upozorni neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plněni

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně;
3.2, Pov1nnostl zhotovitele:

3.2,1. Zhotovitel projedná se objednatelem návrh úpravy ÚP v rozpracování.
3,2,2. Zhotovitel se zúčastni veřejného projednání návrhu. Lhůtu projednáni objednatel oznámí zhotoviteli nejméně

14 dnů před jeho konáním,
3,2.3, Zhotovitel vypracuje dlb v rozsahu ČI. 2 této SOD
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4. DODACÍ LHŮTA:
4,1. Dílo bude předáno objednateli:

a) návrh úpravy ÚP pro veřejné do 5 měsíců od podpisu SOD oběma smluvními
projednání stranami a poskytnutí podkladů uvedených v odst. 3.1.

b) aktualizace vyhodnocenI vlivů UP na do 7 měsíců od podpisu SOD oběma smluvn imi
udržitelný rozvoj území (části A, C-F) stranami

b) případná úprava dokumentace po do 2 měsíců od předání pokynu k provedení úpravy
veřejném projednání ÚP

d) provedení dotisku úpravy ÚP na počet do 1,5 měsíce od předáni pokynu k provedení dotisku
výtisku uvedený v bodě 2.3. a poskytnutí dokladů k zapracováni do textových částí

potřebných k finálnímu vydání ÚP OOP
4,2. Práce budou zahájeny, až po podpisu SOD oběma smluvními stranami a poskytnutí podkladů uvedených

v odst. 3.1,
4,3, Dodávka bude splněna předáním díla osobním doručením na Obecní úřad Branka u Opavy.

5. DOHODA O CENĚ:
5,1. Cena dňa

Cena díla je stanovena dohodou obou stran ve smyslu zákona č, 526 l 1990 Sb., v platném znění.

bezDPH DPH 21% SDPH 21%
J

bezDPH " DPH 21% s DPH 21% """'"
a) náwh úpravyŮP keřejnému projednání 122000 Kč 25620 Kč 147620 RC'
b) \NURU 37000 Kč 7770 Kč 44770 KĹ
C) případná úprava dokumenatce po veřejném

projednání 10000 Kč 2100 Kč 12100 Kč
Jd) doůskúpra\NUP kyydání 8000 KČ 1 680 KČ 9680 Kč

celkem 177 000 Kč 37170 ŔŠ 214 170 Kč

.-

5.2, Struktura ceny:
5.2.1, Součásti ceny je:

a) provedeni činnosti uvedených pod bodem 2,2,4., 2.2.5., 2.2.6., 2,3., 2.4, a 3,2, této SOD
5,2.2. Součásti ceny není:

a ) vypracováni podstatné úpravy ÚP po veřejném p{ojednánÍ. Za podstatnou úpravu územního plánu se
v této sod považuji úpravy, jejichž rozsah a charakter vyvolá opakované projednání změny územního
plánu.

b) přepracovánÍ návrhu úpravy územního plánu (řídí se ustanoven imi v § 53 odst. 3 zák, č. 183/2006 Sb, ve
znění pozdějších změn)

C) činnosti stanovené právniml předpisy pro pořizovatele a určeného zastupitele
d ) změna rozsahu díla, nad rámec stanovený v pokynech pro zpracováni úpravy návrhu územního plánu
e ) změna díla vyvolaná změněnými podklady v průběhu zpracování díla oproti \/ýchozím podkladům, ze

kterých byl vytvořen návrh úpravy ÚP
5,2.3, Cena díla uvedená v bodu 5,1. tohoto ČI. a terminy dokončení jednotlivých etap díla uvedené v ČI. 4 této

smlouvy se po dohodě smluvních stran v dodatku smlouvy o dílo v přiměřeném rozsahu upraví:
a ) pokud by v průběhu prací na územním pIánu vyplynuly ze strany objednatele nové požadavky nad rámec

této smlouvy o dílo (např, požadavky a činnosti uvedené v odstavci 5.2.2. tohoto článku)
b ) pokud by v průběhu prací na územním plánu vyplynul z nově schválené legislativy (chápou se tímto nové

dodatky k zákonu č.183/2006Sb., novelizované vyhl., apod.) jiný rozsah požadavků na formu a obsah
dokumentace, než jaký byl smluvním stranám znám v době uzaviránl smlouvy o dílo

c ) pokud by v průběhu prací na územním plánu vyplynuly z nově schválené legislativy jiné sazby DPH, než
byly platné ke dni uzavření této smlouvy o dílo

6. PLATEBNĹPODMĹNKY:
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6,1. Objednatel neposkytuje zálohu na předmět smlouvy,
6.2. , Objednatel bude hradit cenu za jednotlivé etapy díla postupně na základě dilčich faktur, které vystaví

zhotovitel po předání příslušné eÉapy díla uvedené v ČI, odst. 5,1,
6,3, Splatnost dIläch faktur se sjednává na 14 dnů od prokazatelného doručeni daňového dokladu -faktury

objednateli.
6.4, Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28

zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty (dále jen ,,faktura").
6.5, Zaplacením účetního dokladu se řozumí datum odepsání příslušné částky z účtu objednatel ve prospěch účtu

zhotovitele, V případě sporu se má za to, že účetní doklad byl doručen do 3 dnů po jeho prokazatelném
Qdes|ání.

6,6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynuHm lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez
zaplacení k provedeni opravy v těchto případech:

6.6.1, nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována
cena,

6.6.2. budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
6.6.3. bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
6.6.4. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením

nové faktury, Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta
splatnosti, Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6,7. Doručeni faktur se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, nebo na dodejku prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,

6.8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele,
6.9. Smluvní strany se dohodly, že platby budou provedeny na čísĺ0 účtu uvedené na fakturách bez ohledu na

číslo účtu uvedené v ČI. 1, SOD.
6.10. Fakturace jednotlivých etap bude provedena vždy po ukončení a převzetí jednotlivých etap díla objednatelem,

uvedených v ČI. 4. této SOD ve výši dohodnuté ceny za jednotlivé etapy uvedené v ČI. 5. SOD.

7. ZÁRUČNIPODMINKY, VADY DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY:
7.1, Záruka na vady se vztahuje na:

7.1.1. nedodržení platných právních předpisů vztahujícich se k předmětu díla a platných ke dni zpracování díla,
7.1.2. nedodržení požadavků stanovených touto SOD
7.1.3. špatné zapracování předaných podkladů do díla
7.1.4. na práce materiálové povahy, jako nekvalitní kopie, vadný nosič CD, obaly na výkresy a vazby textu

7.2. zjisti-li objednatel, že dílo vykazuje prokazatelné vady a tyto nemají příčinu:
7,2.1. v chybné podkladové dokumentaci
7,2.2. v chybných pokynech objednatele,
7,2,3. ve změněných vstupních podmínkách uplatněných v průběhu zpracování díla ze strany objednatele,
7.2,4. ve změněných právních předpisech v průběhu zpracování a po ukončeni díla,

objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile
objednatel odeslal toto písemné oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

7.3, Zhotovitel odstraní vadu do 30 dnů od uplatnění objednatelem a předání díla zhotoviteli.
7,4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a které se pmjevily v záruční době.
7,5, zhotovitel poskytuje na předmět plnění záruku v délce 12 měsíců,
7,6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí jednotlivých etap díla,
7,7, Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraněni vady.
7.8, Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dllo pro vady řádně užívat,
7,9, V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek ve lhůtě stanovené v odst, 4.1., je objednateli povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z příslušné částky vztahující se k příslušné etapě díla dle odst. 5,1, za každý
den prod|ení, počínaje dnem následujídm po dni předání díla (popř. jeho dohodnuté části) do doby předání
díla (popř. jeho dohodnuté Části). Od smluvní pokuty může objednatel upusfitv případě, že byl dohodnut se
zhotovitelem jiný termín dodáni díla (v případech, kdy zhotovifel nemohl dokončit dílo z příčin, které nemohl
o'Aivnit).

7,10. Nedodrží-h objednatel termín splatnosti faktur vystavených zhotovitelem (14 dnů od převzetí faktury), bude
zhotoviteli uhrazena smluvní pokuta ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den pŕod1enL Od tohoto
požadavku může zhotovitel upustitv případě, že byl dohodnut se objednatelem jiný termín splatnosti,
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8. ZVLÁŠTNĹUjEDNÁNĹ:
8.1. výše uvedené smluvní strany se jednomyslně dohodly, že tuto smlouvu, jakož i rozsah a obsah vzájemných

práv a povinnosti z ni vyplývajícich podrobují ustanovení zákona č. 89/2012 občanský zákoník, Pro vztahy
neřešené touto smlouvou platí ustanovení Občanského zákoníku, Vzniklé spory mezi smluvními stranami
budou řešeny přednostně dohodou.

8,2. V případě Změny požadavků objednatele (změna rozsahu díla uvedenérii v ČI. 2 této smlouvy, nebo rozšíření
požadavků objednatelem nad rámec této smlouvy), nebo změny podkladů předaných zhoioviteli v průběhu
plněni předniětu smlouvy mající vliv na jeho plněni, budou sjednané lhůty zrušeny a nově dohodnuty
písemným dodatkem, podepsarjým qprávněnými zástupci smluvních stran, Tento dodatek bude označen
pořadovým číslem a.bude nedílnou součásti této smlouvy o dílo.

8.3. Objednatel-si vyhrazuje pŕávp diio uýit ye smyslu ustanoveni § 12, ódstavce 4., zákona číslo 121/2000 Sb., o
právu autorském, o ljrávech"souÚjsejÍcÍch a o změně některých zákonů (autorský zákon) včetně presentace
výstupů na webových stránkách obce.

8.4. Objednatel je oprávněn poskytnout digitální data obcí s rozšířenou působnostĹ k dalšímu zpracování,
8.5, Zhotovitel se zavazuje, že digitální data předaná objednatelem nebude poskytovat třetím osobám (s výjimkou

kooperujÍcÍch spdupracovníků podi|ejÍcich se na zhotovení díla) a budou použita pouze pro potřeby
předmětné zakázky a zhotovitel je nebude využívat k dalším, zejména komerčním, účelům a jinak je dále šířit.

8,6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou,
8.7. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
8.7.1. neprovedeni díla ve lhůtách uvedených v době plnění dle odst. 4.1. této smlouvy, kdy zhotovitel ani po

písemném upozornění objednatelem nereagoval a nesplnil přís|uš[10u etapu díla;
8.7.2. nedodržení pokynů objednatele, pŕávních předpisů, nebo zadání (v případě že nebude řádně odůvodněno);

8,8. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut postižené smMvní straně,
8,9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve
které upraví vzájemná práva a povinnosti,

8.10. V případě zastaveni, nebo přerušení prací na díle v důsledku změny požadavků, nebo podkladů objednatele,
nebo v případě zrušeni smlouvy objednatelem z jiných důvodů, než jak jsou uvedeny v odst. 8,7. tohoto či.,
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli práce provedené ke dni, kdy mu byla doručená písemná zpráva o
této skutečnosti. Objednatel se zavazuje tyto práce zaplatit,

8.11. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu předpokládaného rozsahu práce.
8.12, Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat prováděni předmětu smlouvy sám, nebo prostřednictvím osoby,

kterou ktomuto úkolu pověří,
8,13, Objednatel se po odevzdáni předmětu díla stává jejím vlastníkem,
8.14, Pŕo případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným, nebo neplatným, smluvní strany se

zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanoveni novým.
8,15, Změnit, nebo doplnRtdo smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran.

8,16, Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

8,17, Smlouva nabude účinnosti dnem její platnosti, tj. dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde
druhé smluvní straně,

8,18, Smluvní strany prohlašujl, že se seznámily se zněním smlouvy o dílo a na důkaz souhlasu ji potvrzuji svými
podpisy.

8,19. Tato smlouva byla schválena Radou obce Branka u Opavy, usnesení č. 05.31.2020/RO ze dne 27. 5. 2020.
Smlouva o dílo je sepsána ve 2 vyhotoveních, z toho 1 pro objednatele a 1 pro zhotovitele.
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OBJEDNATEL : PHDR. MICHAEL RATAJ, PH.D.
starosta obce

,,,,,,
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ON, , 2-6-
RAZÍTKO OBEC B"Rĺ,NKA U OPNQY

Bezruca·jo 54747 41 Es[ank& u opavy
lČ, 47812(303

ZHOTOVITEL : ING.ARCH.JAROSLAV HALUZA

tel.

PODPIS :
DNE , 15.5.2020
razítko ing.arch.jaroslav Haluza
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