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SMERNICE
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

obce Dobřejovice

Preambule
Tato Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu (dále také ,,Směrnice") navazuje na zákon
č.134/Ż01'6sb., o zadávání zakázek, který nabyl účinnosti1. října ŻoL6. Pro úplnost se uvádí,
že obec Dobřejovice při zadávání veřejných zakázek, které nejsou zakázkami malého rozsahu
(viz níže),postupuje dle tohoto zákona.
Směrnice je interním předpisem obce Dobřejovice vydávaným v její samostatné působnosti.
Směrnĺce je závazná pro zadávání zakázek malého rozsahu (viz dále) ve správním územíobce
Dobřejovice. V jednotlivých, odůvodněných, případech (zejména havárie a jiné bezprostředně
neodkladné zadání zakázky) můžezastupitelstvo obce závaznost Směrnice prolomit formou
usnesení vztaženéhoke konkrétníveřejné zakázce postupem dle zákona o obcích.

t. čÁST Úvodní

ustanovení

čnĺuexl.

1. obec

Dobřejovice je dále nazývána,,zadavatel", zákon ć'. L34/2oo6 sb., o zadávání
veřejných zakázek je dále nazýván ,,Łákon". Veřejná zakázka malého rozsahu je dále
označena jako ,,VZMR". Postup, ve kterém zadavatel vybírá dodavatele, je nazýván
výběrové ŕízení'

2.

V případě změny Zákona týkajícíse zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bude
Směrnice bez zbytečnéhoodkladu novelizována v částech dotčených změnou.

člłĺvrrll.
1.

Ve VZMR je zadavatel povinen dodržet ustanovení 9 6 Zákona, tj. zásady transparentnosti
a přiměřenosti a zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.

2.

Zásadv a postupv dle této vnitřnísměrnice se nevztahuiína zakázkv:
a) auditorské, znalecké, právní služby, úvěr nebo zápůjčka a služby jiných specialistů,
b) služby spojené s pořádáním a zajištěním kulturních akcí, jde-li o služby spočívajícív
osobním výkonu konkrétníhotvůrce či umělce,
c) zpracování znaleckých posudků,
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přičemžv příslušných smluvních vztazích k bodům uvedených v článku ll.2. c) musíbýt vždy
uvedeno: ''Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem jeho předání a převzetí
objednatelem".

3.

Směrnice se nepoužije vpřípadech, kdy je pro financování VZMR použito dotace a
poskytovatel dotace podmíníposkytnutí dotace výběrem dodavatele dle jím stanovených
Pravidel, nebo Metodických pokynů.

4.

projektu, dle
Směrnice se nepoužije, pokud je výběr dodavatele VZMR součástídotačního
kterého se dotace vztahuje i na tzv. uznatelné náklady, kterými jsou např. výběr
projektanta, technického dozoru investora, nebo poradenský servis apod. V takovém
případě zadavatel postupuje dle Pravidelči Metodických pokynů poskytovatele dotace pro
výběr dodavatelů daného dotačníhoprogramu.

CLANEK !II.
Ve 5měrnicije užíváno názvoslovídle Zákona. obec Dobřejovice v této Směrnici vystupuje
jako veřejný zadavatel dle g 4 odst. 1 písm' d) Zákona. Pro účelytéto Směrnice platí, že při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadavatel můžepřiměřeně aplikovat právní
instituty Zákona.

2.

Pro určenídruhuVZMRI je závazné ustanovení 9 14 Zákona. Druhy veřejných zakázek:

Veřejná zakázka na sluŽby a dodávky
Veřejná zakázka na stavební práce

3.

Pro určení,zda se jedná o VZMR malého rozsahu, jezávazné ustanovení5 16 Zákona ve
spojení s ustanovením 9 24. Do předpokládané hodnoty VZMR se nezahrnuje daň
z přidané hodnoty (DPH); viz 9 16 odst. ]. Zákona.
Ve VZMR malého rozsahu na služby a dodávky nesmí předpokládaná hodnota překročit
částku 2.000.000 Kč bez DPH'
Ve VZMR malého rozsahu na stavební práce nesmí předpokládaná hodnota překročit
částku 6.000.000 Kč bez DPH.

4.

Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky u dodávek a služeb na
základě nezávazných poptávek zaslaných dodavatelům, průzkumu trhu, ceníku UNlKA
apod., se kterými má zkušenosti, nebo mu byly doporučeni jinými veřejnými zadavateli,
anebo dle veřejně dostupných informací; viz g 16 Zákona. To vše při zohlednění 9 20 a 521
Zákona.

5.

Zadavatel stanovuje předpokládanou hodnotu na stavební práce:
a) na základě poptávky v případech, kdy není k dispozici projektová dokumentace;
zadavatel v těchto případech stanoví předpokládanou hodnotu VZMR na základě údajů
a informací o zakázkách stejného {podobného) předmětu plněnízískaných průzkumem
trhu, nebo formou tržníchkonzultací, a jiným vhodným způsobem dle $ 16 odst' 6
Zákona,
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b)

je k dispozici (projektová) dokumentace je předpokládaná hodnota
VZMR stanovena na základě odborného odhadu projektanta, nebo agregovaného
rozpočtu, anebo na základě oceněného položkového výkazu výměr; v tomto případě
v případech, kdy

se jedná o,,Rozpočet v návrhu projektanta".

ll. čÁsr Výběrové ŕízenína dodávkv a službv

1.

Výběr dodavatele na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota, zjištěná dle této
Směrnĺce, nepřekročí 100.000 Kč u jednoho dodavatele, provádí starosta obce. Následně
starosta uzavře smluvnívztah s vytipovaným dodavatelem.

2.

Výběr dodavatele na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota, zjištěná dle této
Směrnice, nepřekročí7.000.000 Kč, provádí společně starosta a místostarosta obce na
základě poptávky. Násĺedně starosta uzavře smluvní vztah s vybraným dodavatelem po
schválení znění smlouvy či objednávky zastupitelstvem obce.

3.

Výběr dodavatele na dodávky a služby, jejĺchžpředpokládaná hodnota, stanovená dle této
Směrnice je v rozmezí od 7.000.000 Kč - do 2.000.000 Kč, bude proveden výběrovým
řízením na základě Výzvy zadavatele. Zadavatel obešle alespoň 3 vytipované dodavatele.
Součástí výzvy bude Zadávací dokumentace obsahujícízadávací a obchodní podmínky:
Zadávací podmínkv obsa

r
.
.
.
.
.
.
.

identifikačníúdajezadavatele
předmět VZMR
požadavky na zpracování nabídkovéceny
požadavky na dobu plnění
požadavky na obchodní podmínky
kvalifikačnípředpoklady
hodnotící kritéria *
lhůtV a způsob vypracování a podání nabídky

*

Zadovatel nesmí stanovit ekonomickou výhodnost nabídky pouze na zókladě nejnižší
nabídkové ceny v případě veřejné zakózky na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku
jednotného klasifikačnĺhosystému, tzn. architektonické, stavební, technické a inspekční
služby.

4.

Výběr dodavatele provádí nejméně 3 členná komise jmenovaná starostou. Členovékomise
podepíšípřed zahájením své činnosti prohlášení o střetu zájmu. Komise pořídí ze své
čin nosti tyto Protokoly:
Protokol o otevírání obálek,
Protokol o posouzení nabídek,
Protokol o hodnocení nabídek'

5.

Podmínkou pro zahájení výběrového řízeníje povinnost obeznámit zastupitelstvo obce se
zněn ím Zadávací doku mentace.
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6.

7nénísmlouvy bude před podpisem smlouvy schváleno zastupitelstvem obce.

llt. čÁsT Výběrové ŕízenína stavební práce

1. Výběr dodavatele na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota,

zjištěná dle této
Směrnice, nepřekročí 200.000 Kč, provádí starosta obce. Následně starosta uzavře smluvní
vztah s vytipovaným dodavatelem.

Ż. Výběr

dodavatele na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota, zjištěná dle této
Směrnice, nepřekročí1.000.000 Kč, provádí společně starosta a místostarosta obce na
základě poptávky. Následně starosta uzavře smluvní vztah s vybraným dodavatelem po
schválení znění smlouvy či objednávky zastupitelstvem obce.

3.

Výběr dodavatele na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota, stanovená dle této
Směrnice je v rozmezí od 7.000.000 Rč - do 6.000.000 Kč, bude proveden výběrovým
řízením na základě Výzvy zadavatele. Zadavatel obešle alespoň 3 vytipované dodavatele.
Součástí výzvy bude Zadávací dokumentace v této skladbě:
. projektovádokumentace
. položkový výkaz výměr
. zadávacípodmínky
. obchodní podmínky.
Zadávací podmínkv obsahuií:

.
.
.
.
.
.

identifikačníúdajezadavatele
předmět VZMR
požadavky na zpracování nabídkovéceny
kvalifikačnípředpoklady
hodnotícíkritéria
lhůty a způsob vypracování a podání nabídky

4.

Výběr dodavatele provádí nejméně 3 členná komise jmenovaná starostou. Komise před
zahájením své činnosti podepíše prohlášenío střetu zájmu. Komise pořídízesvé činnosti
tyto Protokoly:
Protokol o otevírání obálek,
Protokol o posouzení nabídek,
Protokol o hodnocení nabídek.

5.

Pokud si komise vyŽádá pro své rozhodování vyjádřeníodborníků,pak součástíprotokolu
o posouzení nabídek jsou i tato písemnévyjádření; obdobně je tomu v případě vyžádání

odborných konzultací.

6.

Znénísmlouvy bude před podpisem smlouvy schváleno zastupitelstvem obce

v. čÁsľostatní ustanovení

l.

Zadavatel vede evidenci
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a)
b)

c)

d)
e)

Đ

výzev zaslaných dodavatelům,
podaných nabídek s vyznačenímdata podánía s uvedením hodiny a minuty podání,
zástupců uchazečůpřítomných otevíráníobálek s nabídkami,
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
Rozhodnutí o vyloučeníuchazeče z výběrového řízení,
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

2.

Zadavatel zveřejní na svém PRoFlLU zadavatele smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem,
jestliže výše smluvní ceny je vyššíjak 500.000 Kč včetně; obdobně je postupováno při
dodatcích smlouvy o dílo.

3.

Zadavatel archivuje veškerépísemnostitýkající se VZMR po dobu 10 let.

4.

Směrnice nabývá platnosti

a

účinnostĺokamžikem schválení zastupitelstvem obce

Dobřejovĺce.

V Dobřejovicích dne 13. 6. 2019

Martin Sklenář
starosta obce

Směrnice o:ądávaní veřejných zakázek malého rozsąhu obce Dobřejovice

s.
s.

o8

Smlouva o zřízení věcného břemene
uzavřená podle ustanovení 5 59 odst. 2 zákona č. 458/2000sb., energetický zákon, V platném znění
a 5 t257 a následujících ustanovení zákona č..8912072 Sb', občanský zákoník, v platném znění

smlouvy

Číslo

446/2o19looBcH

Smluvní strany

obec Dobřejovice
se sídlem:

Na Návsi 26, PsČ 251 01 Dobřejovice

zastoupená:

Martinem Sklenářem, starostou

lČo:

00240747

DlČ:

czaoz40L41,
plátce DPH

bankovní spojení:
jako povinný

Komerčníbanka, a.s., č.ú:.6Lz22o1/oLoo

a

Pražská plynárenská Distrlbuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
se

sídłem:

U Plynárny 500, 145 08 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 10356

zastoupená:
lČo:
Dlč:

Mgr' Janou Hyklovou na základě pověření ze dne 3.1.2oL7
27403505

cz274og5a5
plátce DPH

bankovníspojení: českáspořitelna,a.s.,č.ú.:610369z/o8oo

datová schránka: w9qfskt
jako oprávněný

t.

Úvodní ustanovení
1.

oprávněný je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen ,,PDs") na území,vymezeném
licencĺ, ve smyslu zák. č. 458/2ooo Sb., energetický zákon, v platném znění a je oprávněn na
základě uvedeného zákona, v souladu s podmínkamĺ vypl'ývajícímize zákona č. 183/2006 sb.,

stavební zákon, v platném znění, zŕizovat na cizích nemovitostech plynárenská zaŕizení.
Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu a je inženýrskou sítíve smyslu $ 509
občanskéhozákoníku, v platném znění. PDS má povinnost zajišťovatspolehlivý provoz a rozvoj
dĺstribučnísoustaw na území,vymezeném licencí, přičemž zŕízenitohoto věcného břemene je
ze strany oprávněného jedním ze zákonem daných předpokladů pro plněnĺ této povinnosti.

t/s

2

Povĺnný z věcného břemene prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků parc.č. 249/2 a
586/2, v k.ú. Dobřejovice, obec Dobřejovice, zapsaných na LV č. 10001, vedeném Katastrálním
úřadem pro středočeský kraj, Katastrálnĺ pracoviště Praha - rnýchod (dále jen Pozemky).

3

Pozemky se nachází na území,vymezeném licencí, v němŽ oprávněný provozuje distribuční
soustavu. oprávněný má povĺnnost zřídit věcné břemeno, umožňujícĺmu ve smyslu 5 59 odst.
2 energetického zákona zřídit a provozovat na Pozemcích zařízení dĺstribučnísoustavy (dále

jen

plyná re nské zaŕizení|.
4.

oprávněný

z

věcného břemene prohlašuje, že na výše uvedených Pozemcích je umístěna

stavba plynárenského zařízení _ STL plynovod'

t!.

Předmět smloutly
Předmětem této smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene osobní služebnosti energetického
vedení podle 5 59 odst. 2 energetického zákona, nepodléhajícíúpravě služebnosti inženýrskésítě dle
s 1267 občanskéhozákoníku (dále téžjen ,,věcné břemeno"). obsah věcného břemene je

v článku lll. této smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje k tížiPozemků ve prospěch
oprávněného v rozsahu, uvedeném V této smlouvě a vypl'ŕvajícím z příslušných ustanovení
specifikován

energetického zákona.

ilt.
Specifikace věcného břemene

t

za

podmínek, ujednaných v této smlouvě, zřizuje dle geometrického plánu
č. 955-8/2019 ve prospěch oprávněného k tížiPozemků právo, odpovídajícívěcnémubřemeni,
spočĺvající
v umístění stavby plynárenského zařízení na Pozemcích a v právu přístupu a vjezdu
na Pozemky za účelemzajištění bezpečného provozu, údržby,oprav a stavebních úprav
plynárenského zařízení'Věcné břemeno zahrnuje téžprávo oprávněného provádět na
plynárenském zařízenĺ úpravy za účelemjeho uýměny, modernizace nebo zlepšeníjeho

Povinný

výkonnosti, včetně jeho odstra nění.
2

Geometrický plán č. 955-8/2019 pro účelyzŕizeni věcného břemene dle bodu t. tohoto článku,
schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - uýchod dne
15.4.2019 pod čj. PGP-L274l2ot9-2o9,je přĺlohou č. 1 a nedílnou součástitéto smlouvy.

3

Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Pozemků přecházejí práva

a

povinnosti, vyplývajícíz věcného břemene, na nabyvatele Pozemků'
4

oprávněný prohlašuje, že právo odpovídajícívěcnému břemeni podle této smlouvy přijímá'
Povinný prohlašuje, že si je vědom své povinnosti toto právo strpět a nerušit a zavazuje se
zdržet se veškeré činnosti, která by vedla k ohrožení plynárenského zařízení, specifikovaného
v této smlouvě, nebo k omezení v'ýkonu práva oprávněného dle této smlouvy.
) lc

lv.
Výše náhrady za zřízení věcného břemene
1

Právo podle ustanovení čl. lll' této smlouvy se zřizuje jako úplatné,a to za jednorázovou
náhradu ve výši 810,- Kč (slovy: osmsetdesest korun českých) + ŻĹ% DPH ve výši 170,- Kč.

z

Tato Smlouva o zřízení věcného břemene se bude považovat za daňový dokIad dle s 26 a
následujících zákona č'235ĺzoo4Sb', o dani zpřĺdané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Pro účelytéto smlouvy se povinný považuje za dodavatele a oprávněný za odběratele. Číslo
daňového dokladu je rovno číslusmlouvy oprávněného. Ża den uskutečněnízdanitelného
plnění se považuje den uzavření této smlouvy. oprávněný uhradí {še uvedenou částku
povinnému na účet,uvedený v záhlavÍ této smlouvy, a to do 21 dnů poté, co bude vyrozumění
o provedení vkladu práva dle této smlouvy příslušným katastrálním úřadem doručeno
oprávněnému.

3

Povĺnný a oprávněný se dohodli, že v případě, kdy povinný ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění nebude mít zveřejněn účetdle příslušných ustanovení zák. č.235ĺ2oo4Sb., o DPH, na

ktenŕ má brit zap|acena úhrada za zřízeníVB, nebo bude vyžadovat platbu na účetvedený
poskfiovatelem platebních služeb mimo českou republĺku bude tato platba provedena tak, že
částku, představující DPH, zaplatí oprávněný přímo na účetsprávce daně povinného.
4

Povinný

a oprávněný se dohodli, že v případě, kdy u povinného ke dni

uskutečnění

zdanitelného plnění bude zveřejněna způsobem umožňujícímdálkouý přístup skutečnos! że je
nespoĺehlivým plátcem dle zák. č,.235l2oo4 Sb., o DPH, bude úhrada za zŕízeníVB provedena
tak, že částku, představujícÍ DPH, zaplatí oprávněný přímo na účetsprávce daně povinného.
5

Finančnívýdaje, spojené s podáním návrhu na vklad práva dle této smlouvy do katastru
nemovitostí, nese oprávněný.

v.
Doba trvání věcného břemene

Věcné břemeno, zŕízenétouto smlouvou, se sjednává jako časově neomezené a zaniká vpřípadech,
stanovených zákonem.

vt.
ostatní ujednání
1

Povinný výslovně souhlasĹ aby oprávněný a jeho případnísmluvnípartneřĺ v době do povolení
vkladu věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí Pozemky užívalza účelem
zajištění bezpečného provozu, údržby,oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení.

2

oprávněný má ve vztahu k Pozemkům dále oprávnění, která mu, jako PDS, vznikem věcného
břemene dle této smlouvy příslušípředevšĺm z ustanovení 5 59 odst. 1 písm. f) a e)
energetického zákona:
3/s

a)

Vstupovat a vjíždětna Pozemky v souvislosti s rea|izací práv, vypl'ývajícíchz věcného

b)

odstraňovat a oklešťovat na Pozemcích stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci
odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů, ohrožujícíchbezpečné a
spolehlivé provozování plynárenského zařízení v případech, kdy tak po předchozím

břemene;

upozorněnĺ a stanovenĺ rozsahu neučinil sám povinný.
3.

oprávněný je povinen při výkonu práva dle této smlouvy postupovat dle příslušných
ustanovení energetického zákona a co nejvíce šetřit práva povinného. Po skončenĺprací je
oprávněný povinen uvést vŽdy Pozemky do předchozĺho stavu a nenĹli to možnés ohledem na
povahu provedených pracĺ, do stavu odpovídajícĺhopředchozímu r]čelu či uŽívánínemovitosti a
bezprostředně oznámit tuto skutečnost povinnému.

4.

Jednat ve věcech, souvisejících s rĺýkonem práv podle této smlouvy, je za stranu povinnou
oprávněn Martin Sklenář, tel. č.: 72so2t 828. Vpřípadě změny v osobě oprávněné za
povinného jednat, se povinný zavazuje, tuto změnu bezodkladně ohlásit oprávněnému. Za

je ve

věcech, souvisejících s výkonem práv podle této smlouvy, pověřen
provozně-technický útval kontaktní tel. č.:267 175 650.
oprávněného

vil.
Závěrečná ustanovení
1

Povinný je-li fyzickou osobou, bere na vědomĺ, že oprávněný zpracovává osobní údaje
povinného v sou]adu s příslušnými právními předplsy, zejména v souladu s obecným nařízením
o ochraně osobních údajů,a že poskytnutĺ jeho osobnĺch údajůje sm]uvnĺm požadavkem a pro

řádné uzavření smlouvy má povinnost povinný tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré
informace o toÍnto zpracování osobních údajůjsou uvedeny v dokumentu lnformační
memorandum dostupném na www.podistribuce.cz a dále na vyžádánĺv sídle oprávněného'
2

Podléhá-|i tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č.
34o/zot5 5b., o zvláštních podmÍnkách účinnostiněktených smluv, uveřejňovánĺtěchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v p|atném znění, povinný zajistí uveřejnění této

smlouvy v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy provede po znečitelněnízejména
obchodního tajemství, osobních údajů,chráněných provozních informacĺ (údajů,vedoucích
k identifikaci plynárenského zařĺzenĺ) a bankovních spojení.
3.

Smluvní strany prohlašujĺ, že smlouva představuje úplnou dohodu

o

veškených jejích

náleŽitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.
4.

Pro přÍpad, že tato smlouva není uzavÍrána za přÍtomnostl obou smluvních stran, platĺ, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji povinný či oprávněný podepíšÍsjakoukoliv změnou či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvnĺ strana takovou změnu,
odchylku nebo dodatek následně schválí.

5

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Jeden stejnopis je
určen pro potřeby příslušnéhokatastrálnĺho úřadu k řízenĺo povolení vkladu práva,

4ĺs
\1

-1
odpovídajícíhověcnému břemeni, do katastru nemovitostí. KaŽdá ze smluvních stran obdržípo
jednorn stejnopisu.
6.

Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práva odpovídajícíhověcnému břemeni dle této
smlouvy do katastru nemovitostí bude předložen Katastrálnímu úřadu pro středočeský kraj,
Katastrá ln í pracoviště P raha - rnýchod, prostřed n ĺctvĺmoprávněné ho'

7

Věcné břemeno podle této smlouvy vzniká v souladu

8

Pokud se něco v této smlouvě ukáže neplatným čĺto bude bránit vkladu práva odpovídajícího
věcnému břemeni do katastru nemovitostí, neznamená to zánik smlouvy, ale strany se
dohodnou podle zásad poctivého obchodního styku o nahrazení textu jiným, sledujícím stejný

s příslušným ustanovenírn občanského
zákoníku zápisem do veřejného seznamu, kteným je katastr nemovitostí.

účelnebo o doplnění podkladů pro příslušný katastrální úřad.
9

Tato smlouva nab'ývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,
přičemž rozhodující je datum podpisu poslední smluvní strany. V případě povinnosti uveřejnit
smlouvu V registru smluv, tato nab'ývá účinnostidnem uveřejnění.

10.
l'1'
12

13'

Smlouva můŽe b'ýt měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovanýchpísemných
dodatků, podepsaných oběma smluvními strana mi.
Smlouva a právní vztahy z ní vypl'ývajícíse řídíprávním řádem Českérepubliky

Na právní vztahy, vyplývąjĺcí nebo souvisejÍcí s touto smlouvou a v ní nebo v energetickém
zákoně výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanskéhozákonĺku.
Smluvnĺ strany prohlašují, že sĺ smlouvu před jejím podpisem přečetty, že byla uzavřena po
vzájemné dohodě, podle jejĺch pravé a svobodné vůle, dobrovotně, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevrýhodných podmínek, což stvrzují

svýmipodpisy.
Přílohy:
č. 1_ Geometrický plán č' 955-8/2019
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Smlouva o dílo
ęayřęn"a podle
předpisů

s 536 a násl.

cÍslo smlouvy obiednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele:

zákona ě' 513/1991 Sb', obchodní zákoník, ve znění pozdějších

O4lPel2019

Smluvní stranv:

objednatel: obec Dobřeiovice
sídlo:
Na Návsi 26,25101 Dobřejovice
It:
00240141
DIC:
CZOO24O141
zastoupený: Martin Sklenář, starosta
ve věcech technických:
lng. Jan Chvátal místostarosta
(dále jen,,objednatel")

607 055 1 58, mistostarosta@dobĘovice.cz

a

zhotovitel:
sídlo:

Jiří Pergl

K Dědu 1705,266 01 Beroun
statutární orgán: Jiří Pergl
oprávněn jednat o věcech technických: Jiří Pergl
49838695

lC:
DlČ:

oplô'f

AsFAĽT

a .f.:

W6íąlĹe

cz73o123o618

? ie.l2aCe

'iInrc ^olfrunt^\1.'

thod!1lkÚ

ąďalteoďaÍĺe

a żclezn)!11ŕh

Đ,żjezd.l

+120@.321' 111

(dále jen,,Zhotovitel")

l. Předmět

1'

smlouw

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby ,,oprava části komunikace Skalická v obci
Dobřejovice" na pozemcích objednatele p.e. szoĺs, 37016, 371t2 a 585/1 (vše v k'ú.
Dobřejovice) dle poptávky objednatele ze dne 24.4'2019 a cenové nabídky (položkového
rozpočtu) zhotovitele ze dne 9.5.2019, ktený je přílohou této smlouvy.
ll. Lhůtv provádění díla

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
předpokládaný termín zahájení prací: 8.7. 20í9
termín dokončenídíla: ĺ5.7. 20í9
Zhotovitelje povinen ukončit práce tak, aby od čtvrtka 18.7.2o1g mohly probíhat přípravy
kulturní akce konané u rybníka Skalník a aby tato akce mohla v sobotu zo.ĺ.zols bez omezění
proběhnout.

o
.

Strana 1 (celkem 7)

lll. Genové a platební podmĺnkv

1.

objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. obě strany se dohodly, že cena
zaprovedené dílo v rozsahu čl. ltéto smlouvy se podle $ 2 odst. 2zákona č' 526/1990 Sb',
o cenách, stanoví částkou:
Cena díla dle čl. l. smlouvy a dle přílohy ě.1 (bez DPH)
samostatně DPH

48 905'85 Kč

21o/o

Cena dĺla dle čl. l. smlouvy a dle přílohy č.1 (vč. DPH)

2.

3.

4.
5.

6.
7

'

232 885'00 Kč

28í 790'85 Kč

Cena díla se sjednává jako cena odpovídajícíz jednotkových cen z cenové nabídky z g.5.
2019, platná po celou dobu stavby, která obsahuje veškerénáklady zhotovitele, spojené s
provedením díla v rozsahu zřejmém z poptávky objednatele v dohodnutém termínu a kvalitě.

VstupnÍjednotkové ceny uvedené v cenové nabĺdce jsou cenami nejvýše přípustnými a budou
téŽ pouŽity při kalkulaci ceny případných vícepracínebo méně_prací. Cena díla obsahuje
veškerépráce a dodávky nutné k řádnému a úplnémuzhotovení předmětu smlouvy a jeho
uvedení do provozu, které vyplývajĺ ze zadávacích podmínek, j kdyby nebyly slovně popsány
v některé z poloŽek rĺýkazu výměr. V takovém případě se předpokládá, Že jsou obsaŽeny v
ostatních poloŽkách výkazu výměr. objednatel nebude přĺhlíŽet k poŽadavkům zhotovitele na
úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů. Nabídková cena je
nejvýše přípustná.

Cena se přiměřeně sníŽí,dohodnou-li strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla
(méněpráce), popř. přiměřeně zvýší,dohodnou-li strany rozšířenídíla (vícepráce nebo
dodatečnépráce), a to vŽdy na základě předloŽených a oboustranně pĺsemně odsouhlasených
změnových listů. objednateli přĺslušĺprávo rozhodovánĺ o realizaci takové změny a její formě.
Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny. Po dokončenírealizace díla se smluvnĺ
strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě s bilancí všech změnových listů. Tyto změny
rozsahu prací budou oceněny poloŽkorĺým rozpočtem dle přílohy č. 1 této smlouvy nebo dle
aktuálního ceníku URS. Do doby uzavření dodatku k této smlouvě jsou odsouhlasené změnové
listy povaŽovány za objednávku objednatele k realizaci stavebních prací a objednatel
se zavazuje je uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem. Vícepráce nebo dodatečné
práce nebudou objednatelem zadávány v souladu se zákonem č. 137t20o6 Sb., o veřejných
zakázkách.
Platebním dokladem je faktura. Podkladem pro fakturaci je objednatetem schválený soupis
skutečně provedených prací.
Faktura musí obsahovat všechny náleŽitosti daňového - účetnĺhodokladu podle zákona
ć. 23512004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnĺ pozdějšíchpředpisů, a v souladu s $ 13a
zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšĺchpředpisů. Kromě těchto
náleŽitostí bude ve faktuře vŽdy uvedeno jméno, přĺjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu

vystavila.

Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručeníobjednateli. V pochybnostech se má za to,

Že faktura byla doručena 3. dne po jejím prokazatelném odeslání.

objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, Že dílo má vady nebo faktura
neobsahuje předepsané náleŽitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace
fakturu nově vyhotovit' oprávněným vrácením faktury přestává běŽet původnílhůta splatností.
Lhůta splatnosti běŽíznovu ode dne doručenínově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

Strana 2 (celkem 7)

lV. Podmínkv provádění díla
1

2

Přĺ provádění díla. postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní zodpovědnost. objednatel
je oprávněn kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen upozornit objednát"l"
n"
případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k prováděnĺoíla. Ŕri provádění
díla je zhotovitel povinen, respeKovat všechny obôcně závazné právní 'předpisy, 'technické
normy (přísl. ČSN'-.oborovénormy a Technologicre předpisy) azaäávací
ioońĺnŘy váahujĺci
se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běŽńému standaidu a pózaoavrům
stanoveným touto smlouvou.
Zhotovitel zodpovídá za případné škody, způsobenéna dokončených pracích, pozemcích
a konstrukcích propůjčenýchk realizaci aŽ do předání díla objednateli,-včeině škod na zařizeni
staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní
mechanizační
technice, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetĺch osob, jimŽ
vznikla škoda v příčinnésouvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činnostízhotovitele, kierá
přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat
znečĺštění,které způsobil stavební činností.

a

3

4

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v rozsahu ust.
s 157 zákona
č' 183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zňění pozdějších
předpisŮ,. a platných prováděcích předpisů, kteý musí být během ce]é doby, po'kterou
se
na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále
jen ,,technický dozoť') a, případně dalšímosobám oprávněným k nahlíżenínebo zápisu
do deníku dle smlouvy. objednatel určíuvedené osoby jmenóvitě zápisem do stavebnĺho
deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelńými průpisy, z nichŽ prvý si oddělí
technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. originál dénĺkupředá zhotovĺtel
objednateli spolu s dokumentací skutečnéhoprovedení dĺla, a to do 14 dnů od řádného
předání a převzetí díla. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nepovaŽujĺ se zápisy ve
stavebním deníku za změnu smlouvy, ale slouŽí jako podklad pro vypracování přĺpadńého
smluvního dodatku.
Přijde_li technický dozor při výkonu své práce

do styku se skutečnostmi, nebo

od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje

obdrŽĹli

za své obchodní tajemství, je zhotovitel
povĺnen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. TechnicŘý dozorle oprávněn

tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projeKańtovi vykônávajícímu
autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
5

Zástupce zhotovitele je povinen na předaném staveništi zajistit dodrŽování právních a ostatních
předpisů týkajícíchse bezpečnosti práce
pożární óchrany svých zaměstnanců nebo
subdodavatelů zhotovitele. Zástupce zhotovitele zajistí na stavenjšti prostředky pro poskytování
prvnílékařsképomoci'

6.

Zhotovitel zodpovídá za to, Že zhotovování díla podle této smlouvy budou prováděny pouze
řádně'prošk-olenými a poučenými osobamĺ, které se na zhotovení oúdou pooilet. odpovédnost
3 yeškeĺéškody (věcné, na zdraví apod.), k nimŽ dojde v důsledku toho, Že zhotovitel porušĺ
jakýmkoliv způsobem toto ustanovení, nese zhotovitelV
flném rozsahu.

7

a

objednatel si vyhrazuje právo zadávat práce dle své momentální potřeby po jednotlivých
ucelených částech. Příslušnépráce budou po jejich předání zadavateli fakturóvány v souladu s
jednotkouými smluvními položkovými cenami a dle skutečně provedených a odšouhlasených
výměr.
V. Staveniště

I

objednatel se zavazuj-e bezúplatně předat zhotoviteli staveniště nejpozději 3 kalendářní dny
před zahájením prací. o předání staveniště sepíšíobě strany zápis.
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2.
3'

Nepředá-lĺ objednatel zhotovĺteli staveniště v termínu dle čl. V. odst. l., má zhotovitel právo
projednat s objednatelem norný termín dokončenídíla.
Zhotovitel zajístíprovádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťovánĺkomunikací
a vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodnĺho toku, terénu a kanalizace, bude
respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinítaková opatření, aby nedošlo kjejich
poškozenĺ.Zhotovitel se zavazuje udrŽovat na převzatém staveništi, výjezdech z ného
a přenechaných inŽenýrských sítíchpořádek a čištotua je povinen oosiraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovite] se zavazĄe uhradit veškeré pokuty vznikÉ
v souvislosti s porušenímtohoto ustanovení.

Vl. Kontrola provádění díIa

1'
2.
3.
4.
5.

6.

objednatel vykonává na stavbě občasný techniclcý dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho
průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou o dílo, podle
technických norem, jiných právnĺch předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky
zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebnĺho deníku.
Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je
však oprávněn dát pracovníkůmzhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník
zhotovitele není dosaŽitelný, a je-li ohroŽena kvalita prováděné stavby, Život nebo zdraví
pracovníkůna stavbě, případně Životní prostředí.
Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn
vstupovat na stavenĺště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro
stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a rnýrobky pro stavbu skladují. Zhotovitei je
povinen umoŽnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěnénedostatky, které technický dozor zapsal
do stavebního deníku, pokud se smluvnĺ strany nedohodnou jinak.
Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů
a výrobků pouŽĺtých pro stavbu.
Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny formou zápisů ve stavebním deníku.

Vll. Předání a převzetí
1

2.

Dílo se považuje za řádně dokončené, nemá-li v době předání Žádné, při vynaloženíodborné
péčezjistitelné vady, je provedeno v poŽadované kvalitě, je schopné plnit poŽadovanou funkci,
a ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy obou smluvních stran v zápise o předání
a převzetí díla. Závady, které nebrání uživání díla, budou při předání uvedeny V zápise
o předání a přerrzetí díla, s přiměřeným dohodnu!ým termínem jejich odstraněnĺ. Dílo nebo jeho
ucelená část bude řádně převzato pouze bez vad a nedodělků, které by i částečněbránily
řádnému uŽívánídíla

Vlastnické právo k věcem, ze ktených je dílo zhotovováno, přechází ze zhotovitele
na objednatele v okamŽiku protokolárního předání díla objednateli a jeho následným
uhrazením v plné výši.

Vlll. Záruka a odpovědnost za škodv

1-

Zhotovitel odpovídá za škody, které r'rzniknou během plnění smlouvy, a které jsou prokazatelně
způsobenéčinnostízhotovitele. Zhotovitel dále odpovídá za škody, které způsobísvou činnostĺ
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nebo nečinnostísám nebo s ním spolupracujícísubjekt na nemovitosti, s nímŽ provádí stavebnĺ
práce podle této smlouVY, a je povinen tyto škody objednateli nahradit, a to především

2-

3.
4'
5.

6.

uvedením v předešlý stav, přičemŽ tyto práce nebudou povaŽovány za vícepráce.

JestliŽe bude zhotoviteli část díla provádět jĺná osoba (subdodavatel), pak
zhotovitele za tyto části díla stejná, jako by je prováděl sám.

je odpovědnost

Záruka na provedené díĺose ner,ráahuje na sedání podloŽí, které zhotovitel sám neprováděĺ'
Záruka se vztahuje na rozpad żivice

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přecházĺ
odsouhlasení výkazu provedených prací.

ze

zhotovitele na objednatele dnem

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.Zárućní doba začínáběŽet
dnem odsouhlasení výkazu provedených pracĺ.
ob-jednatelje povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečnéhoodkladu po jejich
zjištění. V reklamacĺ musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede poŽadovany zfľlśoo
a reálný technĺcky zajĺstitelný termín zahájení i dokončeníprací na odstranění vad. Reklamaci
lze uplatnit nejpozději do posledního dne záručnílhůty, přičemŽ reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den zárućní lhůty se povaŽuje za včas uplatněnou.

i

7.
8.

9.

Náklady

na odstranění reklamované vady nese

až do rozhodnutí soudu'

zhotovitel

i ve

sporných případech

NenastoupĹli zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, nebo jestliŽe
zhotovitel není schopen nebo ochoten odstranit vady, je objednatel oprávněn zajistit sĺ
odstranění vad sám u jiného subjektu; zhotovitel je v takovém případě povinen żaplatit
objednateli veškeréprokazatelné nákĺady a výlohy s tím spojené; moŽnost sankce dle či. lx.
odst. 3 této smlouvy tím není dotčena.
ProkáŽe-li se Ve sporných případech, Že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy Že jím
reklamovaná vada nevznikla vĺnou zhotovite]e, a že se na ni nevztahuje záručnĺlhůta, resp.
Že vadu způsobil nevhodným uŽívánímdíla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeréjemu v souvislosti s odstraněním vady vznikté oprávněné náklady'

10' Zhotovitel prohlašuje, Že je pojištěn proti případným škodám, které by mohl způsobĺtsvou
činností'

lX. Smluvní sankce

1.

2.
3.
4.

Za nesplnění předmětu této smlouvy v termínu sjednaném v čl. lt., odst. 1. této smlouvy

se sjednává smluvní pokuta ve výši 3 000 Kć, za každý započatý kalendářní den prodleni, aŻ
do dne podpisu zápisu o předánía převzetídíla bez vad.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu
činí500 Kć, za každý započatý kalendářní den a vadu aŽ do doby jejího odstranění.
Dojde-lí ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury - daňového
dokladu, má zhotovitel právo účtovatobjednateli úrok z prodlení ve výši max. 0,05% z dlužné
částky zakaždý kalendářní den prodlenĺ'

Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny dalšínároky smluvních stran na
náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.
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X. odstoupení od smlouvv

1.

2.

objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy vpřípadě podstatného porušení
smluvních povinností. Smluvní strana je oprávněna rovněż odstoupit od smlouvy, je-li na
majetek druhé smluvní strany prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání anebo obdobné řízení
nebo bude-li návrh na prohlášení konkursu či obdobný návrh zamĺtnut pro nedostatek majetku
druhé smluvnístrany.

Za podstatné porušenísmlouvy se v tomto případě sjednává a
odstoupit od smlouvy zejména:

objednatel

je

oprávněn

a) zjistĹlí, Že zhotovitel

neprovádí práce v odpovídajícĺkvalitě, přičemŽ závadný stav
nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,

b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více neŽ 30 dnů oproti

3'
4.

termínu pro zhotovení díla.

ujednanému

Za podstatné porušenísmlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitelje oprávněn odstoupit
od smlouvy zejména dojde_li ze strany objednatele k prodlenĺ při úhradě oprávněně vystavené
faktury delšíneŽ 30 dnů.
Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončenédílo do 15 ti dnů
ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli neukončenédĺlo ve stejné lhůtě
předat' o předání a převzetí neukoněeného díla sepíšísmluvní strany protokol. odpovědnost
za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka za jakost se váahuje v plném rozsahu i na vady
neukončenéhodíla' Výše ceny za dosud provedená plněnÍ (dodávky, práce a činnosti) se řídí
výšíujednanou pro ně v této smlouvě o dílo.
Xl. Závěrečná ustanovení

1.

2.
3.
4.

Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoŽným, pokud nastoupí okolnosti vylučujícĺ
odpovědnost za škodu podle s 374 obchodnĺho zákoníku. V takovém případě zhotovite]
a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splněnĺ úěelu smlouvy, nebo se dohodnou
na změně smlouvy.

Smluvní strana, u které nastal případ okolnosti vylučujícíodpovědnost za škodu podle s 374
obchodního zákoníku, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku

takové okolnosti.

obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačnĺchúdajůa změnách
a návrzích změn v obchodním Ęstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy,
a to do 15{i dnů po tom, co tato změna nastala.

Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou uzestupnou řadou
číslovanýchdodatků smlouvy, a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5.

V ostatnĺch případech, neupravených touto smlouvou, platí příslušná ustanovenĺ obchodnĺho

6.

Smlouva je vyhotovena Ve 2 stejnopisech, kaŽdý s platností originálu,
strana obdrží1 podepsané vyhotovenívčetněpřĺloh.

7

.

zákoníku, případně platná právní úprava souvisejících právních předpisů.

Nedílnou součástísmlouvy

jsou:

z nichŽ každá smĺuvní

Přĺloha č. 1: PoloŽkový rozpočet
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V Dobřejovicích dne 14.6.2019

V Berouně dne 14.6' 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PERGL

0t Baío'n

Martin Sklenář
starosta

Jiří

statutární
zhotovitele
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P íloha č. 1 Smlouvy o dĺlo 04/Pe/2019

Stavba
P.č'
Dĺl:

Opravy AB krytu Dob ejovice

:

tíslo ooložkv
soł2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

,o

2.10
2.11

2.12
2.13

CELKEM ZA
1
4.1

CELKEM ZA

Komunil(ace a zDovn né Dlochv - sl llclđ
Fĺézováníživicetl.60mm s naloŽením na doDr. orost edek
Za íznulíżivice do 50mm

Název položkv

ručnízametení podkladu Do fréze
Ručníbouránĺ Živice do 100mm s naloŽením na dopr. prosl edek
odvoz a likvidace asfaltové suti na skládce
V kop Úhy pro osazenĺ obrubník a uloŽenĺ chráničkv s naloŽením v' kopku na dopr. prost edek

Ulożeníchráničky DN

'ĺ 10

osazenĺ obrubníkťl 250/80/1000 mm do lože z bet. prostého s opěrou
obrubník 250/80/1000 mm
odvoz a likvidace v kopku (beton, kámen, zemina) na skládce
spojovací post ik PS-E 0'3 kg/m2
Vyrovnávka podkladu asfaltovou vrstvou ACo í'1 do tl. 30 mm se zhutněním
Pokládka asfaltové Vrstvv Aco 1'ĺ v tl. 50 mm se zhutněnim
So.{l2 Komunlkace ĺ zoevněná olochy - SlĺaIlcká

Objednatel

MJ

množstvĺ cena

m2
bm
m2
rnz

175,00
15.00
175.00
15.00
24.00
95,00
50.00
97,00
97,00
22,00
175,00
175,00
175.00

t

bm
bm
bm

bm
t

m2
m2
m2

/

celkem (Kč)

MJ

158,00
95,00
45.00

27 650,00

420.OO

6 300.00

1 425,00
7 875,00

I

380.00
180.00
100.00
320,00
150,00
350.00
45,00
150 00
360.00

7 700.04
7 875,00
26 250,00
63 000.00

22488

stavonlšÍnĺD esun hmot
dopravnĺ značenĺcelek
a

stavenlštnĺ D'eEun hmot

CELKEM

kpl

1,00

bezDPH}l
DPHZI

CELKEM

s

DPH 21

Yu
gÄ

120.00

17 100.00
5 000.00
31 040.00
't4 550,00

I 000.00

I

,00

000.00

I000.00

,

i

232 EE5,00
48 905.85

7o

,(
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OBEC DOBREJOVICE

Rozpočtovéopatření číslo4ĺ2oL9

Zastupitelstvo obce Dobřejovice na svém zasedánídne 13.6.201'9 schválilo usnesením číslo
2oL9 / 09 / 09 toto rozpočtovéopatřen í:

VÝdaie:
Paragraf 22L2- Silnice

+ 285

000 Kč

V Dobřejovicích dne

2019

Martin Sklenář
Starosta
Vyvěšeno dne L7'6.2019

obec Dobřejovice
Na Návsi 26,25L 01 Dobřejovice
lČ: OO24OL4L, DlČ: czoo24ot4t
tel.: 323 637 ttz, mob.:725 02t828
e-maił: starosta@dobrejovice.cz
Komerčníbanka, a.s' Havlíčkova13, Praha 1

čísloúčtu: 6I2220L/ otoo

obecní úřad
tel.; 323 603 310, mob.: 607 058 184

e-mail: urad@dobrejovice.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa 9:00 - 11:00 a 14:00 - 18:00
www.dobreiovice.cz

Zápis

z

jednání Kontrotního v'ýboru obce Dobřeiovice
ě. 3 ze dne 22.5.2019

Přítomni: lng. P. Brotánek,

L.

Sejk, lng. P. Michálek

Předseda kontrolního výboru lng. Pavel Brotánek jako předsedající zahájil jednání a konstatoval, že
jednání je usnášeníschopnéa sdělil program jednání.

Návrh programu jednání:
Kontrola zápisů a plnění usneseníč.5, č.6, č.7 a č.8
2. Kontrola skutečnéhostavu projektu ,,Revitalizace rybníku Skalník v obci Dobřejovice"
]_.

3. Stanovení termínu násĺedujícíhojednání KV

4' Stanovení kontrol na následujícíjednání KV

Předsedající se dotázal, zda-li má někdo návrh na doplnění programu
Žádný návrh nebyl vznesen.
H

lasování o programu jednání:

Pro:3, Proti:0, Zdržel se:0
Progľam byl schválen.

L.
Kontrola zápisů a usnesení Zo č.5' čJF. č.7 a č.8

Kontrola plněnĺ usnesení ze zasedání Zo č.5 ze dne 14.2.2019
KV konstatuje, že zápis byl kontrolován na předešlém jednání KV, tudížse jĺžzabýval kontrolou plnění
usnesení. Dle kontrol usnesení ze Zo se čeká na podpis druhé strany u usnesení 2oIglos/o8 Dodatek č.]' ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky ,,okruŽní křižovatka Dobřejovice
- Herink a

usnesení 2o19/o5lo9 smlouva o spoluprácioptreal spol, s.r.o na etapu ll. Lokality.
Doporučení:

KV doporučuje informovat v kontrole usnesení na Zo o uzavřenísmluv dle usnesení 2O791O5/O8 a

2o19/o5lo9. Zároveň doporučuje uvádět do usnesení Zo termín, do kdy má být povinnost vyplívajícĺ
z usnesenísplněna' Povĺnnost uvádět termíny plnění usnesení KV doporučuje poněkolikáté, avšak
bylo praktikováno pouze dvakrát a to paradoxně u usnesení pověřující kontrolní výbor'
Hlasování:
Pro: 3, Protĺ: 0, Zdržel se 0:
Doporučení bylo schvá!eno

t

--r-'

Kontrgla zápisu a plnění usnesení re zasedání Zo č'6 ze dne 14.3.2019
KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu a plnění usnesení nenalezl žádný nedostatek.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedánÍ Zo č.7 ze dne 11.4.2019
KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek.

Trvá splnění usnesení dle zveřejněných zápisů ze Zo: 2019/07

/o9,2ot9lo7ltz,2oI9/o7l75,

201'9/o7/76,2019/o7/L7. Jelikož u těchto usnesení není uveden termín plněníusneseníKV
doporučuje:
Doporučení:
KV doporučuje povinnost uvádět termíny plnění usnesení v návrzích usnesení na Zo.

Hlasování:
Pro: 3, Proti; 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

Kontrola zápisu ze zasedání Zo č.8 ze dne 9.5.2019

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek'

Kontrolu plnění usnesení provede KV na svém následujícím jednání, po zveřejnění následujícího
zápisu ze Zo.

Souhrn usnesení z předchozích kontro! KV, které nebyly doposud dte bodu kontrola usnesení na Zo
dokončeny:

2oI9lo4/o8

-

FK podpis smlouva o

dotacipro mládež

2.

Kontrola skutečného stavu proiektu ..Revitalizace rvbnĺku Skalník v obci Dobřeiovice
Kontrola provedena na základě pověření zastupitelstva dle usnese ní 20L9l07l14: Zastupitelstvo obce
Dobřejovice pověřuje kontrolní výbor kontrolou skutečnéhostavu projektu ,,Revitalizace rybníku

Skalník v obci Dobřejovice", kdy cílem této kontroly je zjistit dodržovánízákonů, plnění termínůa

soulad projektové dokumentace s konečnou realizací' Zároveň ukládá kontrolnímu výboru předložit
souhrnnou zprávu zastupitelstvu obce nejpozději do 13.6.2019.
Předsedající apeloval na důkladnou kontrolu ostatními členy KV z důvodu kontroly dokumentů
týkajícíse především práce vedenív předcházejícím volebním období, v kterém byl jisté obdobĺ
mÍstostarostou a jde i částečněo kontrolu jeho samého.
2
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Souhrnná zpráva o kontrole je přílohou tohoto
zápisu.
3

Stanovení termínu následuiícího iednání KV

KV si stanovuje řádný termín následujícího jednánĺ
na 4.9.2019 od 18:00 na oÚ.

Hlasování:
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Stanovení termínu jednání bylo schváleno

4.

Stanovení kontrol na následulící iednánÍ

Na následující jednání KV, si stanovil KV následujícíprogram
kontrol:
1. Kontrola zápisri a plnění usnesení č. 8 a č. 9.

Dalšíbody kontroly budou navrženy na základě přÜatých
usnesení, či pověření zastupitelstvem

Hlasování:
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:
Návrh kontrol byl schváten

Přílohy zápisu:

1)

Prezenčnílistina

z)

5ouhrnná zpráva skutečnéhostavu projektu
,,Revitalizace rybníku Skalník v obci Dobřejovice,.

V Dobřejovicích dne 22. 5. 2019

Zapsalpředseda KV: lng. P.

(/ L

Převzal:.'.
(starosta)

rď

Brotánek

é/

dne

42.6 7c1
7

3

Prezenčnílistina

kontrolní v'ýbor dne 22.5.2019

Podpis

Jméno

lng.Pavel Brotánek

Luboš Sejk

lng. Petr Michálek

nĺ

Souhrnná zpráva skutečnéhostavu projektu ,,Revitalizace rybníku Skalník
v obci Dobřejovice" ze dne 22. 5. 2019

Při kontroie dodaných dokumentů, které byly dohledány v archivu oÚ a sdě|ením starosty obce KV
konstatuje:

-

Projekt dle stavebního povolení (dále SP) se týká stavby zadní lávky u vtoku potoka do
rybníka Skalník, mola, cest, altánu a drobného mobiliáře (schody, lavičky, koše, atp.)

-

Projekt byl realizován na základě stavebního povoleníze dne 31. 5. 2016. Platnost SP skončila
30. 5. 2018. K uvedenému datu, ani do termínu kontroly KV nebyla dohledána zpráva o
kolaudaci, žádost čĺpovolení prodloužení SP' Dílo bylo předáno firmou FK BAU obci
dne 31. 7.20L7.

-

Dílo bylo realizováno na základě smlouvy o dílo firmou FK Bau ze dne LŻ. 6.2ot9 na základě
usnesení 2076123103 ze dne 8. 9' 2016 a firmou p. lvan Michálek ze dne 19. 9. 2016. na
základě usnesení 2016123/05 ze dne 8. 9, 2016.

Kontrolou stavu projektu se zabýval KV ve zprávě KV č. 13 ze dne 30. 11. 2oL7. Závěrem
kontroly bylo zjištění,že dodatky smluv byly změněny parametry projektu a KV považoval
tyto změny za nedodržení projektu'

- oproti

SP byly provedeny změny uvedené v zjištěných nedostatcích' V archivu obce je
založena výkresová dokumentace k altánu a molu, statický posudek změny konstrukce mola,
náčrt schodiště a dodatky ke smlouvám se zhotoviteli. K těmto změnám nebyla dohledána
schválená změna stavby stavebním úřadem'

-

Hlavnĺ ziištěnénedostatkv ziišténépři kontro|e dokumentace na obecnírn úřadě kontrolním
výborem dne 22.5'2019:

o
o

o

Stavba není zkolaudována'
Chybí stavební deník

oprot

T::l"j:::ffi "ľ.'l konstrukce)
Konstrukce altánu

(je

jiná než v projektu)

Bylo postaveno jiné schodiště, než je v projektu, chybí k němu dokumentace
(k dispozicĺ byl pouze nákres)
Cesta na hrázi byla zúžena na 1,5 metru,
Byla posunuta cesta mezi obytnou zástavbou a cestou propojovací Skalník
s rnýchodní částíobce z důvodu prodeje části pozemku 366/10.
V severozápadníčásti byla posunuta část cesty blížek vodní ploše, důvodem
bylo využitívyježděné cesty po bagrování rybníka.
K drobným Úpravám došlo také v umístěnímobiliáře'

1

I

Současný stav:
Dle informace od starosty vedení obce situaci řeší(což je zjevné na základě doložených dokumentů a
informací} tak, aby mohlo b,ýt v co nejkratšídobě přistoupeno ke zkolaudování stavby'

DoporučenĺKV:
Na základě uvedených zjištěnĺKV doporučuje dokončit veškeré kroky vedoucí k úspěšnékolaudaci
v co nejkratšídobě. S ohledem na důležitostcelé věci doporučuje KV, aby starosta na zastupitelstvu
obce průběžně o věci informoval v sekci ,,Různé"a to až do jejího úplného vyřešenÍ.

V Dobřejovicích dne 22.5.2ot9

e,/

Zapsal předseda KV lng. P. Brotánek

v.>.

Převzal: ..
(starosta)
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