Smlouva o dílo č. 07ll5

azavŤená podle ustanovení $ 258ó a násl.- zákona č. 89l20I2 Sb. - občanský zákonik v platném znění mezi
následujícími smluvními stranami
:

Cl. 1 Smluvní strany
1.1

objednatel:
Adresa:
Zastoupený:

Josefem Fabíkem, starostou

ICO:

04295248

Peněžníústav:

ČSon, pobočka Žd'ár

obec Radostín nad oslavou
594 44 Radostín nad oslavou čp.223

kjednáníjeoprávněn: JosefFabík
DlČ:

Čísloúčtu:
(dále jen objednatel)

v.L Zhotovitel:
adresa:
zastoupený:

nad'

Sázavou

15943731910300

ATIKA-LYSÝ,

s.r.o.

Zabradni 999, 5940I Velké Meziříčí
Miroslavem Lysým - jednatelem společnosti
k jednání jsou oprár,něni: Miroslav Lysý
- ve věcech smluvních: Miroslav Lysý
- ve věcech technických Miroslav Lysý
IČo:
60732610
DIČ:
CZ6O7326IO
PeněŽrrí ústar':
Komerčníbanka Velké Mez1řiěi
Císio úČtu:
528303028710100
Zapsanj' r' obchodním rejstříku vedeným oddíl C, vloŽka 17582 dne 14.I2.1994
(dále ien zhotovitel)

Čl. z Předmět plnění
2.1. Předmětem p1nění je kompletní dodávka stavby

:

,,Stavební úpravy byt 2.NP, čp.223, Radostín nad oslavouó.
(dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba")

v rozsahu těchto stavebních objektů
- Podkladní desky pod hrobová místa
2.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, iz1ko a nebezpečía za podminek této smlour,y provést pro objednatele
dílo specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavantje k zaplacení ceny za jeho provedení:
:

2.3.Závaznými podklady, kterymi se sjednává obsah' rozsah a způsob provedení díla jsou
a) projektová dokumentace \,Ypracovaná firmou
b) zadávací dokumentace (textová čásÍ)zadání veřejné zakázky předávané uchazečůmzadavatelem
c) nabídka zhotovitele vč. nabídkovéhopoložkového rozpočtu zhotovitele
d) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době rea7izace díla a ustanovení technologických
předpisů ýrobců jednotliých částídíla.
e) podmínky stavebního povolení.
:

2.4. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbyného
stavebního materiálu a dále provedení veškeých činnostínezbytných pro dokončenístavby tak, aby v plném rozsahu
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Čt. s Doba plnění

j.'.

Předpokládaný termín zahájení
Požadovaný termín dokončení

3.3.20L6

3.5'2016

předání úplnéhoa
3.2. Dokončenímdíla specifikovaného v čI. 2. v termínech dle čl.3. smlouvy se rozumí
předání a převzeti stavebních
dokončenéhodíla objednateli vmístě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápísu o
předepsaných zkouškách a
objektů a provozních souboru, předání áokladů- ke ko]audačnímu řízení a dokladů o

odstranění případných vad a
revízich,předání projektu skutečného provedení stavby ve trojím r.yhotovení, zaméÍení,
a staveniště, úklid všech
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r,yklizení
úplné
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.

před termínem zabájení díla'
3.3. Staveniště bude zhotovite|i předáno nejpozději 2 kalendářní dny

rozsah poŽadovaných prací. Tyto
3.4. objednatel je oprávněn změnit ( posunout) termín rea|tzace, případně změntÍ
změny úudou dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo'

Čl.q Místo plnění
k.ú. Radostín nad oslavou'
4.1. Místem p1nění jsou pozemky specifikované v projektové dokumentaci ,

čt. s Cena díla

uhradí zhotoviteli
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ůudeJi ďbjednatelpožádovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce )

"j

5.5. Při změtách,vícepracích a méně pracích bude změna ceny určena takto:
a) použitímjednotkoých cen uvedených v nabídkovémpoložkovém rozpočtu zhotovitele
bj pokud netude moŽnépoužíÍpostuppodle bodu a) budou použity ceníky RTS, a's', platné v
době provádění díla.
c) pokud nelze použítŽádttý zpťrsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,-Kč"bez DPH
skutečnými nákladý na použitý materiál '

ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést
změn, ocenit je podle shora uvedených kritériía předložit tento oceněný soupis

pti reajizactdíla z podnětu
5.ó. Má-li dojít
"navrhovaných

soupis těchto

a

zhotovitele
-J-

obiednateli kodsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít pÍtrealizaci předmětu dí1a ke
změnám na zák|adé požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které
zhotovitel ocení stejným způsobem.

lyvolaji změrul ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude
o nich před jejich rea|izací uzavŤen dodatek ke smlouvě o dílo. Drobné zmétty předmětu díla, vícepráce nebo
méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do
5.7. Pokud změty předmětu di|a,vícepráce ěi méněpráce

stavebního deníku.

Čt. o Platební podmínky
6.1 Provedené práce budou uhrazeny měsíěně na zákLadě faktur lystavených zhotovitelem podle skutečně
provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotliých měsících.
6.2 Zhotovitelpřed1oŽí objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovacía dílčípředávací protoko11'
(dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášťprotokol pro případné
vícepráce, v nichŽ budou sepsány a oceněny práce, ýkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci'
Protokoly musí bý ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkoými položkoými rozpočry'.
objednatel se zavazlje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předloŽení a to bud'
odsouhlasené, nebo se sými připomínkami. odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíění faklury sezdanitelným plněním.
Právo faktuiace vzrnká zhotoviteli dnem doručeníodsouhlasených protokolů. V případě, Že objednatel nebude
souhlasit s někteými položkami protokolu , je povinen je *ryznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo
možnéi sporné položky plně nebo částečněfakÍurovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn
v termínu podle tóhoto odstavce fakturovat v plné ýši pouze nesporné položky. o sporných poloŽkách bude vedeno
samostatné jednání a zhoÍoyitel je bude fakturovat po jejich odsouhlaseni zvláštnim protokolem a Samostatnou
fakturou.
6.3. Dílčímpředáním a pÍevzetim díla nezaniká právo objednatele výknout při koneěném předání a pÍevzetí dila
jako celku z|otoviteli vady a nedodělky částídíla předaných apÍevzaÍýchjíždříve zjišťovacíma dílčímpředávacím

protokolem.

6.4. objednatel nebude poskýovat zhotoviteli záIohu.

6.5. Měsíčnífakturací bude uhrazena cena

díIa až do

poslední faktury je předání apřevzeÍí díIa.

6.6. Platby

ýše \O0%o zcelkové sjednané ceny.

Podmínkou pro úhradu

poukáže objednatel bezhotovostně na účetzhotovítele na základě faktur oprárměně lystavených-

zhotovitelem.

6.7. Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení $$ 28-35 zákona číslo23512004 sb.
o dani zpÍídanéhodnotyvplatném znětíapodle ustanovení zákona číslo56311199I Sb. o účetnictvívplatném
znéní.objednatel je oprávněn wátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplraceti v případě, Že
neosahuje iáko''"* stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a neúplnéúdaje. objednatel musí uvést důvod
vrácení. V takovém případě běžínová lhůta splatnosti ode dne doručeníoprárměného dokladu objednateli.
6.9. Splatnost faktur se stanor.uje v délce min. 14
k úhradě.

dní. Povinn

ost zaplatitje splněna v den. kdy objedna tel dá pÍikaz

Cl. 7 Součinnost objednatele

7.1. objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště vtetmínu podle čl.3, odst.3.4 této smlouly.
Staveniitě odevzdáobjednatél zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zabájit a
provádět práce v rozsahu a za podnínek stanovených touto smlouvou o dílo.

-4-

7.2. Bezprostředně po podpisu smlouly o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve
a pravomocné stavební povolení včetně r,ryjáďení dotčených orgánů.

vyhotoveních

2

7.3. Bude-li objednatel vprodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel vprodlení splněním sých
závazkŮ ze smlour,1' o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení
díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

Cl.8

Záručni doba, odpovědnostzl vady' podmínky reklamace

8.1. Délka záručtídoby na dílo se vzájemnou dohodou stanor,uje v délce min. 60 měsíců a počíná běžet
dnem konečného předání apřevzetí dila.
8.3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel neodpovídá zavaďy, které vzniknou po konečnémpředání dílčí
části díla neodborným provozováním dila, nedodržováním provozních předpisů a neprovádětimběžné uďržby.

8.4. Reklamace vad vzniklých v zánlětí době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zb5t'eěného odkladu,
přičemžv reklamaci vadu popíše,nebo ur'ede jak se projer.rrje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně
.kodstranění reklamované vady, nejpozději rŠak do 3 kalendářních dnů od doručeníreklamace objednatelem, pokud
<rstÍany nedohodnou jiný tennín' a r'adr' odstranit r'co nejkratšítechnicky moŽném termínu. Termín odstranění vad se
dohodne vŽdy písemnou formou. \-pňpadě. Že se jedná o vady bráníci vprovozu díla nebo havárii, zavazlje se
zhotovitel nastoupit k odstranění r adr' dí1a okamžitě. nejpozději však do 24 hodin od doručeníreklamace zhotoviteli
vadu odstranlt v nejkratší moŽne době.

a

8.5. Jest1iŽe zhotol'itel nenastoupí k odstranění reklamované vady ěi ji neodstraní ve lhůtách podle bodu 8.4 této
sm1ouv-v. je objednatel oprár'něn provést týo práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu' nebo jejím
prostřednictr'ím zaktluPrt. nebo ryměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazate|né a účelněr,ynaložené náklady je
zhotor'itelpor'iner uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručenífaktury.

8.6. Zhotol'rtel prorede odstranění oprávněně reklamovaných vad levných i skrýých zjištěných vzáruěni době na
vlastní náklad1 a odporědnost. Záručtí lhůta za provedené záručil opra\y pakbéžidáIe až do koce záručnídoby
sjednané za dilo. nejméně však činí24 měsíců.

8.7. Zhoto:. itel zaručuje , že dilo bude mít po celou záruění dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu
splatnými prárními předpisy a Čsx a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelupodle podkladů
specifikovaných v článku 1 těchto obchodních podmínek.

Cl. 9 Podmínky provedení díla
9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.
9.2. Technické podmínky jsou \ymezeny zadávacimi podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno
jinak, pak pro dodávku stavebních praci plati specifikace podle úvodníchustanovení katalogů, popisů a směmých cen
stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření,
názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základniČsx ty'ta.1icí se předmětných stavebních prací.

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny nonny či technícképředpisy, čijinézávazné předpisy
vztahúícíse na provedení staveb.
9.4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zÍízetí,údrŽbu, ostrahu a následnou likvidaci
vlastního zaÍízeni staveniště po dokončenístavbyje součástíceny díla.
9.5. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody' které způsobil činnostísvojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu
rea7izace dilra až do doby konečnépřejímky apřevzetí dílčíčásti díla objednatelem.
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9'6' Zhotovitel se zavazuje, že přebtrá veškerézávazky a povinnosti, které pro něho r,}plyrají jeho
z
činnosti.
zprávnich předpisů na úseku životníhoprostředí' zejména rikon o Životním prostředí
u'žaton o odpadech. Při
reallzaci díla je zhotovjtel současně povinen dodržovat dalšípředpisy na jseku
ochrany životníhoprostředí,
odpadového a vodního hospodářstvi a zejména na vlastní účeta rr.oulud,,
splatnými právními předpisy provádět

odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů zatoÍoporušení
plně odpovídá zhotovite1 a nese

téžna vlastní účetveškerénáklady s tímto porušenímspojené.

9'7' Zhotovítel se zavazuje, že stavba bude během celé doby rea7izace díla do doby
ukončenístavby trvale obsazena
dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto
nebude ze strany zhotovitele dostatečně
zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednai bezodkiadně
nápraw'

9'8'

Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetrŽíté odstraňování nečistot
a odpadů vzniklých jeho

c1nnostl.

9'9' Zhotovitelje povinen bez zbyLečtéhoodkladu na svůj náklad odstranit znečištění
či poškozeníkomunikací a

veřej ných pro stranství, které pÍi r ealizaci díla způsobil.

9'10' objednatelje oprárměn kontrolovat provádění díla osobami podle článku
1 smlouvy o díio. ZjisÍi-liobjednatel.
že zhotovitel provádí dílo v Íozporu se sými smluvními povinnostmi, je
objednatel oprálněn doŽaáovat se toho, abyzhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. oástranění těchto
vád uplatňuje formou zápisttdo stavebního
deníku, příčemŽ zhotovitelje povinen bezodkladně sjednat nápravu.
9'11' Práce' které budou v dalšímpostupu zakr:yty nebo se stanou nepřístupnými, je
objednatel povínen včas prověřit.
Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdrženívýzly znótovitóte, pÍíčemž
tato ýziamusí byt provedena
zápisem ve stavebním deníku a současně o této
ýzvě uvědomizhotovitel t"ónnicti' dozor objednatele faxem nebo emailem na číslouvedené objednatelem ve stavebním deníku.

9'l2'Bez písemnéhosouhlasu objednatele nesmí bý použity jiné materiály, technologie, nebo změny
oproti původní
nabídce zhotovitele (bylali učiněna v souladu s požaáavky piojektové dolámentace;'
zhotovitel se iovněŽ zavazuje,
že použt1e pouze nepoužitéhmoty, materiály a vyrobky v nejlepšíjakosti, opatřené
atestem úředně autorizovaného
zkušebníhoústar'u (bylJi rrydán), přičemžnepouŽije žádný materiál, o ktérémmu
bylo známo, že je škodlivy.
zdravotně a hygienicky závadný.

Čt. to Stavební deník

10'l' Zhotovitel povede ode dne předání. Deník bude veden v originále se dvěma průpisy. Do deníku bude zhotovitel
každý den zapisovat všechay skutečnosti, rozhodujicí pro plněnismlouvy, ourorreno postupu
praci *ajejich
f -' r_---^
J-J'-' jakosti
odchylky od projektu včetně jejich zdůvodněnía stanoviska projektanta ke změnám..
10.2. Právo provádět zapisy do deníku maji polze zmocněnci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlour'ě.
a zástup cl státního stavebního dohledu.

proj ektant

10'3' objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku,
které mají povahu výzvy nebo
r'1wolávající jakékoliv změny v ceně a provádění díla, néjpozději do 3 pracowrích
dnů. v pripaae nepřítomnosti
pracovníka pověřeného ýkonem odběratelské kontroly obje-dnateie na
stavbě, doručízhotovitel text záplsů písemně
nebo faxem na adresu zmocněnce odběratele a od doručerrí začne plynout tÍidenni
lhůta. Jest1iže nuLápisnebude
odpovězeno ve Stanoveném termínu (alespoň faxem nebo telefonicd á následně písemně)
znamertáto, že objednatel
se zápisem souhlasí.

10'4' Stavební deníky s originální verzi zápistlbudou součástídokladů, které předlo

zaháj eni přej ímac ího ř izení.
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zhotoviÍel objednateli k termínu

ve stavebním deníku mají účinekbezprostředního písemného
sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se
10,5. Záznamy objednatele a technického dozoru

nepovažujíza změnu smlour,y o dílo, ale sloužíjako podklad pro V}pracování případných dodatků ke smlou'n'ě o dí1o.

10.6. Ustanovení o vedení a náleŽitostech stavebního deníku se použijípřiměřeně r pro deník víceprací a
neprovedených prací, kteý je součástí stavebního deníku a do kterého se týo práce zapisují a jsou zde evídovány.

Cl.

11

Předání apÍevzetídíla

11.1. Dí|o je provedeno, je-lí dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost slouŽit
svému účelu.Má-li být dokončení dila prokázáno provedením zkoušek,považuje se povedeni dílra za dokončené
úspěšným provedením zkoušek.
11.2. Nejpozději 5 kalendářních dnů před dokončením a konečným předáním díla je zhotovitel povinen oznámtÍ
objednateli den, kdy bude provedené dílo připraveno ke konečnému předání apÍevzetí.objednatel zahá1í přejímku
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. o konečnémpředání a pÍevzetídokončenéčásti díla
bude sepsán protoko1, jehoŽ nár'rh připrar-í zhotor'íte1.

'-I1.3. Zhotovite1je povinen přizrat k přejímacínruŤízeníty své subdodavatele, jejichž účastje nutná k předání díla.
11.4. objednate1 se za.-azuje pror'edené a dokončenédí1o od zhotovitele pÍevzit. objednatel nemá právo odmítnout
převzeti stavbypro ojedínělédrobné r-ad1'. které Samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užíváni stavby funkčně
nebo esteticky, ani její uŽír ání podstatným způsobem neomezují' Týo drobné vady a nedodělky odstraní zhotovitel
bez zbyečnéhoodk1adu r termínech dohodnutých s objednatelem' přičemžse objednatel zavazuje, že lmožní
zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přistup do sých objektů a na svá prostranství.
11.4. Přerezne-li c.bjednatel předmět díla s vadami a nedodělky nebránící užívání,bude součásti zápisu o konečném
předání a přer_zeli st',upis těchto vad a nedodělků s uvedením termínůjejich odstranění

11.5. \ejpoz,1ě.1i pri zahájeru přejímky dokončenéhodíla předložízhotovitel objednateli veškerou potřebnou
dokumentací k řádnému provozování a kolaudaci díla, tj. doklady specifikované v článku 2.6 této smlouvy. Tato
dokumentace musí bjt předána v českémjazyce.

11.ó. Pol-ud obecně závazté předpisy a nonny nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a
atestů osl'ědčujícísmluvené vlastností díla, musí úspěšnéprovedení těchto zkoušek předcházet pŤevzeti díLa. Za
úplnost těchto zkoušek plně ručízhotovitel.

Cl.12 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu
12.1. Vlastníkem všechvěcí,které zhotovitel opatří kprovedení díla je do doby jejich zabldováttí do předmětného
objektu zhotovitel. od okamŽiku zabuďovánipÍecházívlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
l2.2. od okamžiku pÍevzeti staveniště od objednatele až do konečnéhopředání apÍevzetípředmětu plnění díla nese
zhotovitel nebezpeční vzniku škody na věci (ztráÍa, odcizení, ztličení,poškození atd.) na prováděném díle.
12.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činnostívčetně
moŽných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve ýši pojistného plnění minimálně 3 mil. Kč. Doklad o
pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smloury.

Cl. 13 odstoupení od smlouvy' podstatné porušenísmlouvy' smluvní pokuty

13.I. Za podstatné porušenísmlurnrích povinností, zakláda1icich právo k odstoupení od smlouq' o dílo se povaŽují
týo skutečnosti:
- nezahájerupracizdůvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů odpředání apÍevzeÍistaveniště
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prodlení zhotovitele s dokončenímdíla delšíjako 30 dnů
opakované nedodrženípokynů objednatele zhotovitelem, kjejichž udělení je objednatelpodle smlour.y o dílo,
podle zákona oprávněn, neprováděnipraci v kvalitě podle příslušných norem, platných předpisů a smlour.y o dílo
neposkýnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smloury ani po předchoziýzvé k sjednání nápravy

13.2. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
- při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném tetmínu má objednatel právo výčtovat
zhotoviteli smlur,ní pokutu ve ýši 1 000,- Kč zakaždý i zapoěatý den prodlení aŽ do předání a pÍevzeti

-

při prodlení zhotovitele s odstraňovánim vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzeti
právo r,yričtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve ýši 1 000,- Kó zakažďý i započaÍýden prodlení

má

objednatel

při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednate1 právo výčtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč zakaždý i zapoěatý den prodlení
vpřípadě prodlení se splatností faktury má zhotovitelprávo r,1ričtovat objednateli smluvní pokutu ve ýši 0,O5 oÁ
z fakturované částky za každý t započaÍýden prodlení

- v případě odstoupení od

smlou\iy \ryjma případů uvedených včlánku 13.1 těchto obchodních podmínek je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smlur.ní pokutu ve ýši 5 000,- Kč

13.3. Smluvní pokuta je splatná do

14 dnů od doručeníjejího písemného vÉčtování.

l3.4. objednatelje oprávněn smluvní pokuty,
13.5. Sjednáním

ýše uvedených

na které mu vznikne nárok, odečístz jakékoliv faktury'

smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

C|. 14 Vvššímoc
14.1. Pro účelytéto smlouvy se za vyššímoc považujískutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani
nemohou bý smluvními stranamí ovlivněny, jako např. živelnépohromy, povstání, občanskénepokoje, válka'
mobilizace a jiné podobné události.
14.2. Stane-li se plnění v důsledku r.yššímoci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu r,yššímoci,
strana, která se bude odvolávat na r,yššímoc' požáďá druhou smluvní stranu o úprar.u smlourry o dílo z pohledu
předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na lyššímoc odvolala, právo od smlouvy
o dílo písemně odstoupit.

Cl. 15 Zména závazku

15.1. Smlouw o dílo lze měnit a doplňovat pollze písemnými, oboustranně poÍvrzetými ujednáními dodatky' 1cteré
budou vedeny pod zvláštními evidenčními číslya ýs1ovně tazvány,,Dodatek ke smlouvě o dílo" a které dohodnou
obě smlur'ní strany sými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.
15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouly o dílo, je povinna to ihned
bez zbytečnéhoodkladu oznámit druhé smlurmí straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlour.y.

Čt. to Ostatní ujednání

16.1.odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. $ 11 zákona ě.45511991 sb., o žir.rrostenském podnikání' ve
znění pozdějších předpisů, je Miroslav Lysý.
16.2. Na požádáni objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se

sými zástupci kolaudačního Íizení.

16.3. Zhotowtel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaností díla na pravidelných poradách (kontrolních
dnech), které bude organizovat podle potřeby minimálně lx měsíčně.Na těchto poradách zajistí účastsvých

kompetentních zástupců, případně dalšíchosob požadovaných obj ednatelem.

16.4. Zhotovitelje oprárměn pověřit vykonáváním dílěích ptací třetí osoby. Za práci všech poddodavatelůručí
zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

Cl. 17 Záxérečná ustanovení
l7.1.

Tato smlouva nabýváúčinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

17.2. Smluwí strany se zavanljí, že pÍípadnérozpory vyplyvající z této smloulry a reaIizace díla budou řešit cestou
vzél1emlé dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelutéto smlour,ry.
17.3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.
17.4.

v připadě,

Že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tďo skutečnost vliv

na platnost ostatních

' ,jednání.

\t

17.5. obě smluvní strany prohlašují,že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
17.6. Srnlouva je vyhotovena ve 4 exemplrířích s platností originálu' znichž objednatel a zhotovitel obfužípo dvou
podepsaných wýtiscích- Toto ujďnání platí i pro všechny náwhy zmén a dodatky ke smlouvě. Nedílnou souěástí
smlouvy jsou i přflohyuvďené níže.
potÍ'Ira}jíautentičnost této smlouvy podpisem sých určených zástupců . Zároveřl smluvní
strany probtašrji že si futo smlouvu přeěetly, že tato nebyla ujednána v tísni atti zajinak jednostranně neýhodných
podmínek_

l7.7. obě smluvní strany

Přílohačíslo1 - položkoýrozpočet

člrs Přílohy smlouvy
Ve Velkém Mez1Íiéídne: 1'3.20,á$

V Radostíně nad oslavou dne: 1.3.2016
'{?

ZL

za objednatele:

Miroslav Lysý, jednatel

JosefFabík' starosta
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