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Smluvní strany

objednate|:

sídlo:

Zastoupený:
Zastoupený Ve věcech technici(ýchi

Bankovnispojeni]

tč:
Dlč
Teleíon]

E-ma]l:

dáLe jen ,,objednaiel'

zhotovitel:

sídlo:
Záp s V oR:

Zastoupený:
Zastoupený Ve Věcech smIuVních

]ng Kanri]em Híbkenr - prokuristou společnosti
Zasloupený Ve Věcech technických

Jiřiín Karle[a - stavbyvedoucim
Bank, spojeni ČSoB, a s
óislo účtu: 158]87039/0300
lčo: 4753463a
DlČ: cZ47534630
Te eíon, 313 517 276 313519858
Fax 313 516 361
E-mai nfo@fIonek cz
lD daiové schránky: xjw69sn

dá e ]en ,zhotovite]"

1,1

1.2,

mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ve smys|u u§t, § 2586 a násl,

zák, č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, tuto

smlouvu o dílo

l. Úvodní ustanovení

Zhotovite| prohlašuje, že je obchodni korporací za]oženou a exisiujíoí podle českého práva,

zapsanou V obchodním .ejstříku Vedeném Měst6kým soudem V Praže V oddílu c, Vložka č, í5879,

objednatel prohlašuje, že je dle zákona o obcích veřejnopráVní korporací a zadavatelem veřéjné

zakázky malé rozsahu specifikované V čl, llltéto smlouvy)

obec chyňava

Velká strana 39, 267 07 chyňava

václavem kšírem - staro§tou obce

václavem kšírem
Komeíční banka a,s.
2823131lalaa
00233358
cZ00233358
311 691 122,72419o2a8
311 691 122
obecaachvnava cz

Froněk, spol. s r.o.

Rakovník, zátiší 2488, PsÓ 269 o1
vobchodním rejstřlku zapsaný lvlěstským soudem v Praze oddíl c, Vložka

15879, dne ,I8. pro§ince 1992
JaíoslaVem Floňkem - jednatelem společnosti
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2.1.

ll. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zavažuje zhotovitel provést na svůj néklad a nebezpéčí pro objednatele dílo

specifikované V článku lll, této §mlouvy a objednatel se zavazuje dílo přéVzít a zaplatit za něj

zhotoviteli cenu specifikovanou v článku lV. této smlouvy. objednatel ]e povinen pře\rzít i dIlo §

vadami, které samy o sobě anive §pojení sjinými nebráníužíVánístavby funkčně nebo esteticky,

ani jeji užíVánI podstatným způsobem neomezuií,

lll. specifikace díla

oprava místní komunikace V obci chyňava v íozsahu Výkaz! Výměr/íozpočtu V příIoze,

objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašuji, že účelem díla, kterým \^istavba komunikace, dlé
přédchozího odstavce, je řádný a nerušený prcvoz na této pozemní komunikaci,

lV. Místo stavby

Misiem zhotovení díla - stavbyje obec chyňava, k.ú, chyňava,

V. Doba plnění

zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto srnlouvou nejpozději do 30,11.2016 (dále jen

,,Doba plnění")

vl. cena díla

cena díla byla vypočtena na základě položkového rozpočlu (6enová nabídka č. MB 69816), který

4.1.

5.1,

6,1.
je pří|ohou této smlouvy

GENA DíLA béz DPH

ĎPH 21%

cELKovÁ CENA DiLA včetně DPH

707 642,00 Ké

í48 604,80 Ké

856 246,80 Kč

V případě, že dojde po podpisu této smlouvy kzměně sazby DPH, celková cena s DPH bude

upÉvena (z\ryŠena nebo snížena) dle akiuálnísazby DPH.

Vll. Platební podmínky

7.1. cenu za provedenl díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

(a) zhotovite| Vystavi objednateli 1x měslčně dllčí fakturu na základě soupisu plovedených prací

odsouhlaseného objednatelem Včetně ceny se splatno§tí21 dnŮ od jejího Vy§tavení,

(b) Po dokončení a předání dila Vysiaví zhotovitel objednateli konečnoll fakturu za dílo, na
základě skutečně provedených Výměr a smluvnich jednotkových cen se splatností 21 dnů od
jejího Vystavení,

(c) Pokud se V prŮběhu p|něnípředmětu díla vyskytne potřeba plovedeni prací jdouci nad rámec

této smlouvy o dílo (dále jen ,víceprácď) budou Mo Vícepráce řešeny uzavřenlm

samo§tatného dodatku k této §mlouvě o dílo, věetně stanovení ceny dila prováděných

víceplací, Po řádném prcVedení Vlcepraci je zhotovitel opráVněn provést fakturaci za Mo
píáce se sp|atnoslí21 dnŮ od jejího vystavení,

(d) objednatel si Vyhrazuje právo pozastavit píoplaceni 10 % z konečné fakiury za dílo, po dobu
nezb],,tně nutnou pro odstíaněnivad a nedodělklr,

7.2. zhotovitelje povinen doložit U faktury ké každému dluhu zboží platná prohlášení o shodě, nebo

Vlastnosteoh, přIpadně jejich certifikáty dle požadavkú uk. é.22197 sb. a nařízení EP a Rady (EU)

ó,305/'I'I V platném znění, Při nedodženítohoto požadavku může být faktura zhotoviteli vrácena:

,
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8.2

8,1,

8,3.

84

91,

9,4

92

9.3

lx, smluvní sankce

Nebude-lidílo prcvedeno Ve sjednaném termlnu Llhradí zhotovitel úrok z prodleníve výši0,05 % z

"'"* 
ii'" ,"-*Jzjy o"" píodl;ní, zhotovtel nenl Dovinen híadit obFdnateli smluvnl pokutu dle

;1J,"';;";; o;e"je, že prodteni bylo způsobeno V důsledku nepnznivých klimatickÝch

il;;ň, ;ň,YJ;ire proveáen zápis ve stavebn{m deniku a podepsán objednatelem,

V přlpadé prodleni objednatele s úhíadou cenv díla dle jednotlipich faktuí Vystavených

7hotóvitelem V souladll s touto smlol]Vou Unradl obiednatel zhotoviteli úíok z prodlení ve Výšl 0,05

% z dlužné částky za každý den prodlení,

okolnosti Vylučujicl odpovědnost musí píokázat smluvní strana, ktera svojí smluvní povinnost

porušila a Vylouóenl odpovědnosli se dovolává,

Doide] kpřerL]šenípracl.,dl]"d:,"1:,"]"_:H,lí"J:Jli"JT],r::":ffií,r"ilili"|11iffi
provede jeji v}4aktuíovánl, vtakovém pílp

^r^áh,',,i. ó lhŮh] Do kteíou bY|Y prace plerušeny, Piéíušeni praci bude následně iešeno

:::H'":f *:J"#'ft, ř".v,'o,]o" p,"o'ó",*a Doba plnéni o lhůtu přerušeníprací,

odmitne]i objednatel bezdůvodně, tj, v rozporu se zákonem nebo touto smlouvou př]evzít,dilo dle

á;;il;:l;';j"J"átet pouineň uhradit zhotoviteli za každý den prodlení s převzeiím díla

"r-lr""i 
p"ii]ii 

"" 
Úsi o,syo z celkové ceny dlla (bez DPH) dle ólánku Vl, této sm]ou\,y smluvnl

il;; fi;;ir, ;;r'lo bude považováno za dokončené íovněž v případě, má-li drobné vady

nébo nedodělky, ktere samy o sooe anl ve spojenl s ostatn{mi nebrání užíVání díla, přičemž

oiřO""t"i"" á""-i" aílo v tákovém případě neprodleně převzít

x, Podmínky pro uvedení díla

1o.1, objednatel je povinen předat zhotoviteli dva (2) dny pled zahájenim praci staveništé ve stavu

.ňi,.^hilém nró zaháiení pracI a p,oiJent oita, o-pieaant a převzeti staveniště bude oběma

:ffi'#;;"i;ie-i;Ó'a, u" t,t"'.ern nuaou uu"a"ny případné změny v ploveden| díle,

1o,2, objednatel odpovídá za to, že řádný průběh pracl zhotovitele nebude íušen zásahy třetích osob,

10.3, o průběhu p€cí povede zhotovitel stavebnI deník, Ve kterém zaznamená Všéchny skutečnosti

důležité pro plněni dle této 6mlouvy, objednatel je oplávněn nahlížet do stavebního deníku

zhotovitele, činit V něm zápisy a brát si 1 kopii,

10_4, ziisti_|i zhotovitel při píovádéni dlla skMé překážky, které znemožňujl píovedeni díla s]ednaným

'" ili.s.ou!;;;"i,"Ji-"i" *r.a,ni, in'ned ouieanateti, Do doby dosažení dohody o změně ie

zioiovitet oóravněn aílo přeíUéit, V tahovďn piipadě se Doba plnéni.dle članku V, této smlouvY

oíodlužLlie o lhůtu, po ktero,-r oyry prJce pierLrreny, Pieíušeni dlla může požadovat iobiednatel,

Žmeny uitsino,or."nu uudou upřesnény dodatkem smlouvy,

1o'5'PráVotechnickéhodozoru§iavbymázástupceobjednaiele'nebojímurčenýástupce'

Vlll. záruka a odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavažuje prové§t Dllo s odbornou péč|, v rozsahu a kv,alitě_podle této smlouvy a

"Jo""il"i'"io*"V.tdN 
pro stavby pozemních komunikací, a v Době plnění,

Vadoudllaserozumlodchylkavkvalité,rozsahuapalametrechstanovenýchtoutosmloÚVou,
obecně závaznými předplsy a lechnickými normami,

.lílá Dlatni obiednaiel pláVo odstíanění Vady bez zbyteóného odkladu,

,iaÉňi"ii" ,iri ,reaani dlla, o odstláněni vád bude obéma stíanamiV případě \rýskyiu Vady

nejlépe ihned při jejIm

sepsán protokol,

záruční lhúta na dí|o se sjednává na dobu 36 měsíců od předáni dila objednatelido ttžíváni,

9,5,
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11,1-

xl. ochrana životního prostředí, EMs

zhotovitel je povinen při plnění svého záVazku ze smlouvy udžovat V maximáIn! možné miře
pořádek a čistotu na staveništi, Je povinen na sVé náklady odstraňovai odpad a neči§toty, které
l.znikay jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v §ouladu se zákonem č,

1 85/2001 sb., o odpadech a jeho plováděcích Vyhlášek, v platném znění, zejména pak třidit odpad

dle jednotlivých dluhů a kategorií, shromaždovai ho na označených místech v nádobách
(koniejnerech) k tomu určéných a předáVat ho pouze osobám, které mají opláVnění pío nakládání

s danými díuhy odpadŮ (s o§tatními nebo nebézpečnými odpady)- zhotovitelje povinen zajišťovat

Veškerou předepsanou dokladovou evidenci Vyplývajici zé zákona- Na lyžádání objednatele, je

zhotovite| povinen tuto évidenci předložit, Pokud je ná staveništi zaveden systém tříděného sběru

odpadů a zhotovitel bude Vyzván k zapojeni do tohoto sy§tému, je povinen zapojit se, dodÉovat
sy§tém třídění a ukládání jednot|ivých druhů odpadů a podílet se na nákladech spojených se
zneškodněn|m odpadů v dohodnuté Výši, Pokl]d §e Vyskytne druh odpadu, kter,ý na siavbě nebude

§hromaždbván s Émd systému třldéného sběru zavedeným objednalelem, je zhoioviiel povinen

tento odpad shromáždii a zneškodnit na své náklady dle platné legi§lativy,

11,2, Pli neplnění povinností zhotovitele V souvislosti §e zajišťováním či6toty na stavenišij a přljezdových

komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele objednaiel s tím, že přlpadné Veškeré pokllty či

náhrada škody u]ožené objednateli v §ouvislosii s porušenIm této povinnosti zhotovitelem uhradí

zhotovitel,

,11.3. Zhoiovitel se zavazuje, že vlastní stavební mechanizace bude zajišiěna proti pFipadnému úniku

provozních náplní do půdy či Vod a že nebude bezdŮvodně poneoháVat v běhu spalovaci motor.

Zhotoviieli se zakazuje provádět údížbu a doplňování provozních náplní na staveništi,

11,4- Zhotovitelmá plnou odpovědno§tV oblasti ochrany životn ího prostředía nakládání§ odpady, které

Vzniknou při jeho činnosti, a plně nese né§ledný možný íinančnl posiih ze stlany orgánú stáiní

splávy pťrsobících V obtasii ochrany životního prostředí za nedodržování péVních předpisů

upravujících ochranu životního prostředí.

11.5, zhotovitelje povinen na Vyžádánl objednatele poskytnout seznam nebezpečných chemických látek

a přIpravkŮ a kopie bezpečnostních listů, se kter,ými na stavbě nakládá a nakládat s nimi dle

zákona č.35ol2o11 sb,, o chemiclcých látkách a chemickýoh smě§ích V platném znění, Plo
nebezpečné chemické látky a př|plavky klasifikované dle zákona č, 350/2011 sb,, o chemických

látkách a chemických směsích V platném zněníje zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o
proškolení áutolizovanou o§obou zaměstnancŮ zhotovitéle, kteřl § těmito látkami a přípravky

pracujÍ.

11,6, zhotovitel odpovídá za dodžovánížákona č, 11411992 sb,, o ochraně přírody a krajinyV platném

zněnía při plovádénístavby nepoškod í dřeviny případnějiné polosiy v obvodu stavby, Povoleni ke

kácení dřevin zhotovitel projedná podlé zákona é. 11411992 sb,, oochraně přkody a krajiny,

V platnémznění, a V zátopových Územich toio povolenÍ zajistiještě od vodohospodářského orgánu

V souladu s § 10 zákona č, 25412001 sb,, o Vodách, v platném znění,

11.7, zhotovitelje povinen umožnit pověřenéfiu zaměstnanci objednatele vstup do jím Využívaných
pro§tor místa provádění dílá za účelem kontroly dodžování platné legi§lativy, Dále je povinen

umožnit pověřenérnu zaměstnanci ob]'ednatele konřolu vlastní píohlídkou, cílem kontroly budé

zjišťovánl neplňování shody s práVnlmi požadavky V oblasti ochrany životního pro§tředl a
ustanoveními těchto podmínek, Tato kontrola bude oznámena zhotoviteli minimálně 3 dny předem

zápisem Vé stavebním deníku.

11,8, Zhotovitelje povinen seznámit se s envilonmentální politikou objednaléle a dodržovatji,

11,9, Pokud je na stavbu Vyp§án envřonmentální program a bude se týkai i činnosti zhotovitele v rámci
plnění záVazku ze smlouvy, je zhotovitel povinen řídit 6e §tanovenými instrukcemi, Zhotovitel

s iímto plog€mem bude seznámen pl§emně před zahájením vlastní činnosti,

1í.1o, zhotovitel se zavazuje dodržovat platná ustanovení Všech správních rozhodnuti a právních

předpislr voblasii ochrany životniho prostředí tj, ákonů, nařlzenl, a Vyhlášek \ráahujících se
k předmětu díla,
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xll. Bezpečnost a ochrana zdraví

12,1. Zhotovitelje povinen dodžovat při provádění prací předpisy o bezpečno§ti a ochraně zdravl při

paáci. Je odpovědný za úlazy a škody, které \žniknou porušením nebo zanedbánIm

bezpečnostnlch norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízéní Vlády, kterým se
plovádl zákoník prace a některé dalši zákony, příp, pod|e zvláštnlch předpi§ťl,

12.2. zaínéslnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele ctDl,
bezpečnostni technik, enérgetik, píacovník kontloly jakosti, apod,), V případě zjištění porušovánl

předpi6ů týkajicich se bezpeěnosti a ochlany zdÉVl při práci ze §trany zaměstnanců nebo

zástt]pcťl zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, příp,

zástupce objednatelé včeině respektování zákazu píáce ča vykázání osob porušujicích lvedené
zá6ady z místa prováděnídíla,

12.3. Plo zhotovitele, kteří plní sVé záVazky vůči objednateli, platí h/to základní bézpečno§tní pokyny:

(a) Výkon díla lze zahájiI až po jeho předchozIm projednánI se zástupcem objednaiele,

Předměiem paojednání musí být vymezeni rozsahu práce, pracovního postupu i přístupových

cest- Zvláštní důÉz mu§í být kladen na bezpečnost a ochranu zdraví pň práci, které je nutno

upře§nit i dodžovat V §ouvislosti s yýrobnl činností objednatele a převzetlm místa prováděnl

díla. so!ěástí projednávání zá§ad bezpéčnosti a ochíany zdaaví při prácije iLlpozorněni na

Všechna nebezpečná místa, kde existuje z\^išené riziko Vzniku p€covních úrazů a Vymezení

odpovédnosti u jednotlivých p€covníoh prostorů, včetně seznámení s pracovními riziky, Dalš|

§oučástí je seznámeni s kaumatotogickým plánem a umístěním prostředků první pomoci

o projednání bude proveden zápis alespoň Ve formě záznamu do stavebn|ho deníku, Písémný

záznam o projednání rczsahu a postupu praci potvídí s\.ými podpisy zodpovědný zástupce

objednate|e a žhotovitele, Tito zá§tupci jsou rovněž odpovědni za seznámení všech dalších

zúča6tněných či dotčených osob zhotovitele s obsahem ujednáni. Vedoucí zaměstnanec

zhotovitele je povinen na Výzvu objednatele předložit doklady o předep§aném školení

zaměstnanců zhotovitele, Vpřípadě, že dojde k poškození zdlaví zdůvodu záVadnosti

pÉcovnlho prostoru, u kterého neby|a žádné ze stlan určena odpovědnost, přechážl

odpovědnost na zaměstnavaiele poškozeného zamě§tnance,

(b) zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci dlla prostřednictvím zhoiovitele, jsou povinni

použivat při práci §tanovené ochranné píostředky a pomŮcky, kterýmijsou zejména ochíanné
přílby a boty, Výstražné Vesty a další ochranné pomůcky §tanovené přl§lušnými předpi§y,

Zhotovitel je povinen zaji§iit pro sVé zaméstnance ochranné prostředky a pomůcky, jákož i

Vyžadovat a kontrolovat jejich používání, Zhotovitel je povinen při realizaci sjednáné práce

použíVat pouze ta elektrická a ostatnl zařízení, ktelé j6ou V soulad! se zákonefi č. 22I19g7

sb,, o technických požadavcich na Výrobky V platném znění a mají předepsané revize a další
potřebné doklady pro prcvozování podle platných předpisŮ a norem. Na Vyžádání kontrolních

orgánŮ objednatele a osob pověřených objednatelem k Vedení stavby jé zhotovitel povinen

předložit Mo platné doklady,

(c) Zaíněstnanci zhotovitele jso! poviíni být označeni na Viditelném místě oděVU, či ochranné
přilby identifikačnlm štítkem obsahujicím název firmy ajméno zaměstnance zhotovitele.

(d) Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance, kte.ý bude organizovat a řídit
pracovníky zhotovitele, přidělovat prácijen zaměstnancŮm zdravotně a odborně zpŮ§obilým a
bude mlt stanovenou odpovědnost za zajišťován l bezpečnosti a ochranyzdíaví připráciVšech
podřízených zaměstnanců. D|e zákona č, 309/2006 sb, o zajištění dalšich podmínek

bezpečno§ti a ochrany zdraví pň práci a NV č, 591/06 sb, o bližšich minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví pň pláci na staveništích, V platném znění je odpovědným

zaměstnancem zaměstnanec pověřený řízením práce na svěřeném úseku s pĚVomocí

samostatně rozhodovat, Jmenovéní odpovědného zaměstnance je povinností i v případě, Že

§e jedná o dvollčlennou pracovní skupinu, zhotovitel určí zarněstnance, který bude

objednatelem seznámen s píavidly dodžovánl ,,bezpečnosti á ochrany zdravl při práci" na

stavbě, Takto uéený zamě§tnanec zajistí proškolení 
'zásad bezpečnosti a ochrany zdravi při

praci' L] dalŠÍch zaměstnancŮ zhotovitele.

(e) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na svém placovišti, zejména je povinen odvážet

zbytky materiá|L], které se Vyskyiují během provádění prací na dohodnutá místa, uvedená

V zápise o předání staveniště nebo placovišiě. Dále je zhotoviiel povinen zabezpečit svěřené
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pÉ6ovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně, Veškerá bezpečnostní opatření musl
být vedena V souladu sNV 101/2005 sb, o podlobnějších požadavcích na praooviště a
placovní prostředí V platném znění, dále se zákonem č. 309/2006 sb, o zajjštění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdlaví pň práci a NV č, 591/06 sb, o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na staveništích V plainém znění a
navazujícími předpisy, ČsN a pokyny i zvyklostmi plainými u objednatele.

(D Místo provádění díla a §amo§tatné plo§tory pracovišť mlsí být oploceny a zabezpečeny Ve

smyslu ákona č, 309/2006 sb. o zajištění dalších podmínek bézpeěnosii a ochÉny zdraví při
práci a NV č, 591/06 sb. o bližších minimálnich požadavcich na bezpeěnost a ochíanu zdraví
při plácina staveništlch V platném znéní, případné dle dalších pokynů objednatele,

(g) zamé§tnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištlch a V píosioíech, kde plní

své pÉcovni povinnosti a kde by|i poučeni o bezpečnosti práce a možno§tech Vzniku úrazu,
Při Vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení apod,, mohou používat jen komunikací, ktélé
jim byIy U.čeny objédnatelem-

(h) skládky a drobná ukládánímateíiálů může zhoiovitel píovádět jen v píosiorách, kieré ktomu
budou urěeny obiednatelem, a to dle zákona č- 309/2006 sb, o zajišténí dalšIch podminek
bezpečnosta a ochÉny zdraví při práci a NV č, 591/06 sb. o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stav€ništích V platném znění

(i) Tato ujednání se \rztahuje též na Všechny zamě§tnance l'iných firem pracujících plo
zhotovitele,

12,4. Každé přerušení a opětovné zahájení práce mu6í zodpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámjt
příslušnému zástupci objednatele a pořídit o tom zápis ve stavebním deníku.

12,5. Každý ýzniklý placovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím
zhotovitele, musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele nepíodleně oh]ásit zástupci objednatele,
aby objednatel měl okamžitou možnost Z]častnit §e vyšetřování příčin a okolnosti úrazu. Do sedmi
dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinén předat zástupci objednatéle podepsaný

'zéEnam o úrczu". Poěet dnú pracovní neschopno§ti pro pracovní úlaz nahlásl odpovědný
žaměsinanec zhotovitele objednateli dodatéčně do sédmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti
zaměstnance zhotovitéle.

12.6, Zhotovite| bere na Vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychoiropních látek,
donášení těchto na pracovišiě, jakož iVstup na pracovišiě pod Vlivem alkoholických nápojů a
psychotropních látek, Porušenl daného zákazu budo zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které
jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci zhotovitelé se podlobii, V případě pozitivního V,ýsledku,
nebo V případě odmítnutl dechové zkoušky budou pracovnlci zhotovitele vykázáni ze §tavby a
zavedeno další řízení, Dechovou zkoušku jsou opráVněni vyádovat a prcVádět určení
zaměstnanci objednatele,

12,7. zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolních orgánů objednaiele na placoviště, kteá od
objédnatelé převzal.

xlll. ostatní a závěreěná ustanovení:

1 3.1 , K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placen í d íla (odevzdán í staveniště,
ápisy ve stavebním deníku, předání a převzet| díla, podklady pro p|acení díla apod,) jsou
opráVněni:

. za objednaté e

. za zhotovitele:

Václav Kšír, tel, 724 190 208

Jiři Karc|, te|. 778 7 52 408

13,2, objednatelje opráVněn kontrolovat píovádění díla. Zjistí_li, že zhotovitel plovádí dílo V rozporu 6e
svými povinnostmi je opíávněn dožadovat se zhotovitele provádět dílo řádným způ6obem,
popřípadě ihned od§tranjt ýzniklé Vady,

13,3 objednatelje opláVněn odstoupit od §mlouvy, jestlaže zjistí, že zhotovitel provádí dílo V rozporu se
svými povinnostmi a V pňměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, nezjedná nápravu nebo
neodstraní Vzniklé Vady,

13,4. zhotovitel je oplávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neodstraní skMé překážky,

í
116109 chyňava oprava luK soD strana 7 (ce|kem 8)

I



13 5,

13,6, Všechny spory, které Vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní a kteÉ se nepodaří odskanit
Vzájemným jednáním stlan, budou s konečnou platnostl rozhodovány místně příslušným soudem,

13,7, Tato sm|ouva se řldI českým práVem, a to zejména přlslušnými u§tanovenímizákona č, 89/2012
sb., občalského ákoníku, a ostatními obecně záVaznými pravnimi předpisy ČR,

13,8, Zhotoviteli podpisem smlouvy o dílo Vzniká povinnost spolupúsobit pň Výkonu í]nančni kontroly Ve

smyslu zákona č.320/2001 sb, o finanční kontrole Ve Veřejné spráVě,

13,9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících sé realizované žakázky, tj. jméno, př|jmenl,
název íinŤy, lČo a znění soD, Výše ceny dle platného zákona o Veřejných zakázkách a ostatních
souvisejících plávních noÉm, stímto, stejně jako s dalĚím zplacováním údajů, Vyslovuje
zhoiovitel souhlas dle ustanovení §5, odst,2, zákona č, 101/2000sb, o ochraně osobnich údajů ve
zněni pozdějších předpisú,

13,í0, Tato smlouva nabýVá účinnosti dnem jejiho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

13,11, Měnit nébo doplňovat text uzavřené smlouvy je možno jen foímou písemných dodatků
podepsaných opráVněnými zástupci obou smluvních stran, Návrfi dodatku mťlže předložit
kteráko|iV strana,

13.'12, Tato smlouva je Vypracována ve čtyřech (4) Vyhotoveních, z niahž každá smluvni si strana
ponechá dVě (2) Vyholovení, Každý stejnopis této smlouvy má právní sí u oaiginálu,

í3.13, smluvnl strany proh|ašují, že tato smlouva byla sepsána nažákladějejich pravé a svobodnéVůlea
dále prohlašují, že nebyla ujednána Vtí§nianiza nápadně nevýhodných podmínek. Účastnícitéto
smlouvy po jejim přečtení Výslovně prohlašují, že souhlasi sjejím zněním a na důkaz toho ji

opravněni zástupci obou §mluvních stran §tvžují Vla§tnoluěnlmi podpisy,

Přílohy:

, položko,.i rozpočet stavby

bránícl v provéděnl dlla, nebo V dohodnutém temínu nenavňne změnu díla.

V případě odstoupení od §mlouvy kterolkoli ze smluvnlch §tran Vlátí zhotovitel objednateli
poskytnuté podklady a předá mu rozpracované dílo, objednatel zhotoviteli uhradí prokazate|né

náklady Vynaložené k datu ukončenísmlouvy,

r)} ).

V chyňavě. dne : 1 2016

objednatelI
obec chyňava

V Rakovníku dne 18 10 2016

zhotovitel:

e

záliii2.136 cz 269 01 RekDvnft
!:sl, ílď,.k ž, o] o]cz4 75§.í€30

lng- Kamil Hrbek,
p.okurista spoleČnosti

clav Kšír
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