Příloha č. 1
Zápisu z L9. řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice dne Ll.6.2ozo

Prezenčnílistina

Jméno zastupitele:

M

Podpis:

Ladislav Bezouška
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lng. Pavel Brotánek

lng. Jan Chvátal
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Martin Joza
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Mgr. Martĺn Čmolík

Bc. Zbyněk Kudláček
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Pavla Mikušková

^

Martin Sklenář

lng. Libor Stárek
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Císlo smlouvy zhotovitele: ĺ5.20

SMLoUVA o DĺLo
uzavřená ve smyslu ustanovenĺ s2586 a násl, zákona

č' 8912012 Sb.,

občanský zákonĺk, ve zněnĺ

pozdějŠĺchpředpisů
l. Smluvní stranv

obec Dobřejovice
Na Návsi 26,25101 Dobřejovice

Objednatel:
Adresa:
Zastoupený:
Bankovnĺ spojenĺ:

Cĺslo účtu:

pan Martin Sklenář, starosta obce
Komerčnĺbanka
6122201t0100

DlČ:

c200240141

Kontakt:

Iel',725021828

Zhotovitel:
Adresa:

lng. Jiří Rosypal
Na Poustce 252,684 01 Kobeřice u Brna

Bankovnĺ spojenĺ

Equabank

Cĺslo účtu:

1024625966/6'100

DIC:

c265061 001 06
Tel: 602 570 133

Kontakt:

ll. Uvodnĺ uiednánía předmět smlouvy

Tuto smlouvu uzavĺrajĺsmluvní strany na základě k této smlouvě přiloŽené nabĺdky zhotovitele na
úpravy ČoV oobrejovice ze dne 12' 5' 2O2o. Podmínky uvedené vtéto, objednatelem akceptované
nabĺdce jsou pro smluvní strany závazné i bez výslovného uvedení v této smlouvě.
Zhotovitel se touto smlouvou zauazuje vlastnĺm jménem, na vlastní náklad a nebezpečípro objednatele
řádně a včas provést dílo spočĺvajĺcĺ
v posĺlenía vytvoření rezervy provzdušňovacĺho systému na CoV
Dobřejovice v rozsahu:

.
o
o
.

Posĺlenĺvýkonudmychadla Kubíček3D2BB ze 160 m3/hod' na '190 m3/hod, úpravou převodů,
Dodánĺ a výměny rezervních elektromotorů a samotných dmychadel u agregátů 3D28B a
3D388
Výměny vzduchového potrubí PE Geberit za nerezové potrubí v trase mezi provozní budovou a
vnitřnĺ komunikací

Výkopových prací pro poloŽenĺ potrubĺ, jeho obsyp, zpětný zához a odvoz přebytečné zeminy
na skládku

a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté vad převzít a zaplatit zhotoviteli níŽe sjednanou cenu.

Zhotovitel prohlašuje, Že se detailně seznámil s obsahem a rozsahem prací a dodávek, které jsou
nezbytné pro provedení dĺla, jsou mu známy veškerénezbytné technické, kvalitativnĺ a jiné podmĺnky a
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedenĺ těchto pracĺ a
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k poskytnutí těchto dodávek. Za řádné provedenĺ dĺla tĺmto zhotovitel přebĺrá veškerou odpovědnost z
hlediska odborného, technického, ekonomického

i

organizačnĺho.

Zhotovitel se zavazuje realizovat veškeré stavebnĺ práce, sluŽby a dodávky, které jsou nezbytné pro
realizaci kompletnĺho dĺla podle této smlouvy, a instalovat dodané vybavenĺ, vcetně obstaránĺ všech
pracovnĺch sil, mechanizmů, materiálů, jakoŽ i jiných zařizení a pomocných staveb, stejně tak všech
pracĺ, sluŽeb, dodávek a výkonů, ktených je třeba trvale nebo docasně k provedenĺ, dokončenĺa
předánĺdĺla.
Mĺstem plněníje stávajĺcíareál COV Dobřejovice.

lll. Termíny plnění, průběh prováděnĺ díla a jeho předání
Zhotovitel se zavazuje započĺts prováděním dĺla do 30ti dnů od oboustranného podpisu smlouvy o dĺlo;
objednatel sám či prostřednictvĺm provozovatele je za tĺm účelempovinen zhotoviteli poskytnout
nezbytnou součinnost, zejména zajistĺt přĺstup do areálu CoV a jednotlivých objektů.

Před zahájenĺm pracíje zhotovitel povinen písemně sdělit objednateli veŠkerévýhrady ke stavu areálu
a jednotlivých objektů s vlivem na prováděnĺ dĺla; jinak se tento stav povaŽuje za vyhovujĺcĺve všech
směrech'
V průběhu prací je zhotovitel povinen respektovat veškerá pravidla provozu cov a počínatsĺ tak, aby
nebyl jakkoli ohroŽen; v přĺpadě potřeby omezenĺ provozu cov 1e toto povinen s předstihem sdělit
objednateli i provozovateli ČoV a vyŽádat si jejich souhlas' objednatel je oprávněn průběŽně
kontrolovat prováděnĺ díla a vyŽádat si od zhotovitele informace k postupu pracĺ'

Vlastnické právo k dĺlu přecházĺ na objednatele průběŽně, jak je dĺlo zhotovováno. Materiály a
technologická zařizeni přecházejĺ do vlastnictvĺ objednatele okamŽikem, kdy jsou do díla zabudovány.
Přĺslušenstvĺdíla (mobiliář), které nenĺ zabudováváno, přecházĺ do vlastnictvĺ objednatele okamŹikem,
kdy je na mĺsto plněnĺ dodáno.

Zhotovitel odpovĺdá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictvĺ objednatele ci
třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutĺ zhotovitele v průběhu realizace dĺla' Zhotovitel
nese odpovědnost Íéž.za uŽitĺ nástrojů či zařizení ve vlastnictvĺ jeho i třetĺch osob a za přĺpadnou újmu
na majetku i zdravĺ či Životě dotcených osob.
Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat jej objednateli do 31. srpna 2020

Spolu s předáním dĺla je zhotovitel povinen objednateli předat téŽ veškeré souvisejĺcĺ podklady nutné
pro uŽĺvánĺdĺla,doklady či certifikáty k uŽitým výrobkům.
K účastipři předání a převzetĺ dĺla je zhotovitel povinen pĺsemně vyzvat objednatele s předstihem
nejméně 5 pracovnĺch dnů. o předání a převzetídíla sepĺšĺsmluvní strany protokol.

V přĺpadě, Že objednatel dílo nepřevezme, uvede v protokolu důvody nepřevzetí díla (vymezí vytýkané
vady či nedodělky), k čemuŽ je zhotovitel oprávněn připojit své stanovisko. V přĺpadě nepřevzetí dĺla
dohodnou smluvnĺ strany termĺn odstraněnĺ vytknutých vad či nedodělků a náhradnĺ termĺn předání a
převzetĺ díla; v přĺpadě, Že se smluvnĺ strany na náhradním termĺnu neshodnou, uskutečníse předánĺ a
převzetĺdĺlaprostého vytknutých vad či nedodělků nejpozdějive lhůtě 15 dnů od termĺnu původního.
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objednatel je oprávněn

-

nikoli vŠak povinen - předávané dĺlo převzít i v přĺpadě, Że vykazuje vady a
nedodělky, zejm. pak vykazuje_li drobné vady a nedodělky, které však dle vyjádřenĺ objednatele nebrání
řádnému a bezpecnému provozu cov. v takovém přĺpadě bude protokol obsahovat soupis zjištěných

vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstraněnĺ nebo jiná dohodnutá opatřenĺ. objednatel má
právo namísto bezplatného odstraněnĺ některé drobné vady nebo nedodělku poŽadovat poskytnutí
slevy z ceny dĺla; vyuŽití tohoto práva s vyčĺslenĺmslevy uvede v protokolu o předání a převzetĺ dĺla.

lV. Siednaná cena díla a podmínky fakturace

Celková cena dĺla (veškeých pracĺ a dodávek) činí:328,000,- Kč bez DPH

.
.
.

a je sloŽena z cástky

240.000,-Kcza úpravu dmychadla, skladovou rezervu, vc. výměny,
48.000,_ Kč za nové nerezové potrubí,
40'000,- Kczazemní práce.

K uvedené ceně je zhotovitel oprávněn připočĺst částku odpovĺdajĺcĺDPH v zákonné výši platné ke dni
zdanitelného plnění. Cena dĺla vc' DPH 210/o činl396.880,- Kč'
Zhotovitel touto smlouvou potvzuje, Že celková cena dĺla, dohodnutá jako nejvýše přĺpustná a platná po
celou dobu plněnĺ díla, pokývá a zahrnuje veškerépráce a náklady nezbytné pro řádné, kvalitní a
včasnéprovedenĺ dĺla v rozsahu a za podmĺnek v této smlouvě stanovených, včetně přĺpadného
pojištěnĺ veškeých rizik a vlivů během jeho prováděnĺ, poplatků a jakýchkoliv dalšĺchvýdajů spojených
s prováděním dĺla. Zhotovitel prohlašuje, Že všechny technické, finančnĺ,věcné a ostatnĺ podmĺnky dĺla
zahrnul do kalkulace ceny za provedenĺ díla. Cena za provedenĺ dĺla nebude po dobu do ukončenĺdĺla
předmětem zvýšenĺ,pokud smluvnĺ strany na základě dodatku k této smlouvě nesjednajĺ jinak.

Provede_li zhotovitel jakékoli práce, aniŽ by byl předtĺm uzavřen dodatek k této smlouvě, nelze
souvisejĺcĺ náklady zahrnout do ceny hrazené objednatelem s vyjĺmkou prací, které jsou nezbytné pro
zabezpecen ĺ provozu čistírny'

Zhotovitel má právo vystavit účetnídoklad (fakturu) poté, co bude dĺlo dokončeno a převzato
objednatelem. Pokud objednatel dĺlo převezme s tĺm, Že v protokolu budou uvedeny vady či nedodělky,
je zhotovitel oprávněn fakturu vystavit aŽ po odstranění těchto vad a nedodělků.

Vystavený účetnĺdoklad (faktura) musí splňovat veškerénáleŽitosti daňového dokladu dle platného
zákona ć,.23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále náleŽitosti účetnĺhodokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb. o úcetnictvĺ,v platném znění,
Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů ode dne řádného dorucenĺ objednateli. Objednatel má právo
uhradit fakturu před termínem splatnosti.

Faktura, která nebude obsahovat náleŽitosti řádného daňového dokladu nebo bude vystavena V rozporu

s touto smlouvou, nebude objednatelem proplacena. Objednatel je povinen v takovém přĺpadě zaslat
fakturu zpět zhotoviteli, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti této faktury; splní-li objednatel tuto povinnost,
nenĺ v prodlení s úhradou faktury. Lhůta splatnosti opravené faktury počĺnáběŽet znovu od opětovného
dorucení náleŽitě opraveného ci přepracovaného dokladu.

Platba bude uskutečněna na účetuvedený zhotovitelem na účetnĺmdokladu. Platba zhotoviteli je
povaŽována za splněnou dnem odepsání fakturované částky z účtuobjednatele.
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V. odpovědnost za vadv azáruka za iakost

za to, Że dĺlo bude provedeno řádně, bez vad či nedodělků, podle této smlouvy,
přĺslušných právnĺch předpisů, technických norem nebo jiné dokumentace vztahujĺcĺse k provedenĺ
dĺla, a Že je objednatel bude moci plně uŽĺvat jako dílo bez vad.
Zhotovitel odpovídá

Zhotovitel odpovĺdá za vady a nedodělky

,

1eŻ má dílo v době předánĺ a

převzetĺ' vcetně vad skrytých

Zhotovĺtel poskytuje objednateli na veškeréprovedené práce a dodávky i technologické cásti zäruku za
jakost. Zárucní doba v délce 60 měsícůpočĺnáběŽet přechodem vlastnictvĺ dodávaného dĺla na
objednatele, to je okamŽikem jeho zabudovánĺ. Data zabudovánĺ a zprovozněnĺ jednotlivých cástĺ díla
bude průběŽně zhotovitel oznamovat objednateli a takto budou vyznaÖena v předávacĺm protokolu. U
strojů a zaŕizeni se záručnĺm listem bude delka záruky podle předaných záručnĺchlistů' Záruka se
nevztahuje na opotřebitelné díly (např' klĺnovéřemeny). Zárukou za jakost zhotovitel přejĺmá závazek,
Že dílo bude po celou záručnídobu plně funkčnĺa způsobilék řádnému uŽĺvánĺ a Že si zachová
vlastnosti uvedené v této smlouvě,

Pro uznánĺ záruky stĄů a zaŕizení doloŽíobjednatel servisní listy o jejich pravidelné údźběprováděné
odbornou firmou se současným zápisem do provoznĺho denĺku čistírnyv době, kdy byl servis proveden.
Rozsah pravidelné údżbybude součástĺpředávacĺho protokolu,
Záručnl doba neběŽĺ ode dne oznámenĺ vady, na niŽ se vztahuje záruka za jakost, do doby odstraněnĺ
této vady. Záručnídoba rovněŽ neběŽĺ po dobu, po kterou objednatel nemůŽe uŽĺvat dĺlo či jeho část
pro jeho vady, za které odpovĺdá zhotovitel.
Zhotovitel

se zavazuje po dobu zárucni doby bezplatně odstranit všechny vady, jeŽ vznikly či se
popř. uspokojit jiný objednatelem uplatněný nárok z vadného plněnĺ, jeŽ mu dle přĺsluŠných

projevily,
ustanovenĺ obcanského zákonĺku náleŽĺ.

VeŠkerévady dĺla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytecného odkladu poté, kdy vadu
zjistil' Zhotovitel se zauazuje bezodkladně pĺsemně potvrdit objednateli přijetĺ oznámenĺ vady dĺla.

Vady dĺla, které se přĺmo dotýkajĺ provozu cov ei navazujĺcĺch inŽenýrských sĺtĺa které takto budou
oznaceny v oznámenĺ objednatele, je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději do 3 dnů od
jejich oznámenĺ, a to i v přĺpadě, Že se dle jeho názoru nejedná o vadu dlla, za kterou nese
odpovědnost. UkáŽe_li se, Že za takto odstraněnou vadu nenesl zhotovitel odpovědnost, je objednatel
povinen mu uhradit souvisejĺcĺnáklady v obvyklé výši.
U vad, na které se nevztahuje předchozĺodstavec, je zhotovitel povinen je odstranit do 15 dnů od jejich
oznámenĺ' Pokud zhotovitel reklamaci neuznává, je povinen to, vč. uvedenĺ důvodů,písemně sdělit
objednatelido 5 dnů; k později učiněnému sdělenĺ se nepřihlĺŽĺ.

Pokud zhotovitel neučinil pĺsemnésdělení o neuznání reklamace vad a pokud tyto vady neodstranĺ ani
v dodatečnépřiměřené lhůtě obsaŽené v upozorněnĺ objednatele, je objednatel oprávněn zabezpečit
jejich odstraněnĺ na náklady zhotovitele. Ten je povinen uhradit objednateli prokazatelně vzniklé náklady
do 30 dnů po předloŽenĺ vyúčtováníobjednatelem'

o odstraněnĺ vad dĺla reklamovaných
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Vl. Smluvnĺ pokuta a úrok z prodlení

Smluvnĺ strany sjednávajĺ následujÍcĺ smluvnĺ pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli za kaŻdý i
započatý den prodlení s:
a) termĺnem dokoncenĺ díla sjednaným v čl. lll. ve výši 0,20/o Z ceny dĺla bez DPH,
b) odstraněním vad či nedodělků oproti lhůtám, jeŽ byly uvedeny v protokolu z předánĺ a převzetĺ
dĺla ve výši 1,000'- Kč, a to zakaŽdou takovou neodstraněnou vadu či nedodělek,
c) odstraněním objednatelem v zárucní době oznámené - reklamované vady, ve výši 1.000,- Kč, a
to za kaŽdou takovou neodstraněnou vadu

V přĺpadě prodlenĺ objednatele s placením fakturované ceny dĺla zaplatĺ objednatel zhotoviteli úrok z
prodlenĺve výšidle nařĺzenĺvlády c. 351/2013 Sb., v platném zněnĺ.
ZaplacenÍm smluvnĺ pokuty podle této smlouvy nenĺ dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli
v plné výši škodu, která mu vznikla v důsledku poruŠenĺpovinnosti zakládĄicl právo na zaplacenĺ
smluvnĺ pokuty.
Smluvnĺ pokuta je splatná do 30 dnů ode dne uplatněnĺ nároku u druhé smluvnĺ strany
Objednatel má právo jednostranně započĺstsvůj nárok na smluvnÍ pokutu, a to i v případě, Že nenĺ
dosud splatný, oproti peněŽitým nárokům zhotovitele vůčiobjednateli plynoucĺm z této smlouvy,
zejména vůcijeho nároku na úhradu ceny dĺla'

Vll. Ukončenísmluvnĺho vztahu
Smluvni strany mohou ukončit smluvnĺvztah písemnou dohodou
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v přĺpadě, Že se objednatel ocitne
zaplacenĺm řádně vystavené faktury po dobu delšĺneŽ 30 dnů.

v prodlenĺ se

objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kromě přĺpadůstanovených zákonem v přĺpadech
následujícĺch:

a)

zhotovitel

b)

přiměřeném n áhradn ím termĺn u u rčenémobjednatelem,
zhotovitel porušuje některou z povinnostĺdle této smlouvy (zejména provádĺdĺlov prokazatelně

c)
d)

se ocitne v prodlenĺ se sjednaným termĺnem plněnĺ a nezjedná nápravu ani

v

niŽšĺneŽ poŽadované kvalitě či pouŽĺvá při zhotovení dĺla materiály prokazatelně niŽšíneŽ
poŽadované kvality) a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené mu písemně
objednatelem,
zhotovitel opakovaně (alespoň třikrát) porušítuto smlouvu přes předchozí pĺsemnéupozorněnĺ
objednatele,
zhotovitel uvedl ve své nabídce nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje nebo předloŽil
objednateli doklady neodpovĺdajĺcĺskutečnosti.

Po odstoupenĺ od smlouvy je zhotovitel povinen provést bez zbytečnéhoodkladu veškerékroky

nezbytné k přerušenĺ prováděných pracĺ a k předánĺ všech věcĺ souvisejĺcĺch s dílem nebo jeho částĺ
třetĺ osobě a respektovat při tom pokyny objednatele. Zhotovitelje povinen si po odstoupenĺ od smlouvy
počĺnattak, aby předešeljakýmkoliv Škodám a minimalizoval ztráty.
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Vlll. Závěrečná uiednání

Zádná smluvnĺ strana nenĺ bez předchozĺho pĺsemného souhlasu druhé smluvnĺ strany oprávněna
převést svá práva a povinnosti dle teto smlouvy na třetĺ osobu. Bude-li takový souhlas dán, veškerá
práva a povinnosti daná touto smlouvou přejdou na případné právní nástupce ve zcela shodném
rozsahu.

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řĺdĺpřĺsluŠnými
právnĺmi předpisy, zejména občanským zákonĺkem a jeho ustanovenĺ upravujĺcími dĺlo'
Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnĺ strany s výjimkami ve smlouvě výslovně sjednanými
pouze formou pĺsemných dodatků, které budou vzestupně čĺslovány,výslovně prohlášeny za dodatek
této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvnĺch stran.
Pokud se některé ujednánítéto smlouvy ukáŽe být neplatným nebo neúcinným, nemá to vliv na platnost

a účinnostostatnĺch ujednánĺ této smlouvy ani na platnost a úcinnost této smlouvy jako takové. V
takovém přĺpadě se smluvní strany zauazuji nahradit takové neplatné nebo neúčinnéustanovenĺ
ustanovenĺm platným a účinným,které bude v maximální moŽné míře odpovídat úmyslu smluvnĺch
stran.

Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou vyhotoveních s platnostĺ originálu, po jednom pro kaŽdou ze
smluvnĺch stran.

Objednatel prohlašuje, Že uzavření této smlouuy za podmínek v nĺ uvedených bylo schváleno
usnesenĺm zastupitelstva obce Dobřejovice c.2020119105 ze dne 11.6'2020.
Smluvnĺ strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašujĺ, Že jsou způsobilék tomuto právnĺmu jednánĺ,
Že si smlouvu před jejĺm podpisem přečetly, rozumĺ jĺ a s jejím obsahem souhlasĺ, a Że ji uzavĺrajĺ
svobodně aváŻně. Na důkaz výŠeuvedeného připojujĺsvé vlastnoručnĺ podpisy.

V Kobeřicích u Brna dne

V Dobřejovicĺch dne 12,6'2020

pan Martin Sklenář, starosta
za objednatele

lng. Jiřĺ Rosypal

za zhotovitele
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návrh a cenová nabídka

Podklady: technologické výpočty maximální kapacity
Praha v.o.s.

Čov oouľejovice od Aquacontact

Uvedená studie posuzuje maximální moŽnou kapacitu čistírnyz pohledu látkového
zatlŽení při stávajících objemech biologickýchnádrżía potřebu dotace kyslíkem' Z celkového
posouzení vychází, Že biologie jsou schopné zvládnouÍ zatíŽeníodpovídajícÍŻ'Ż00 Eo
(návrhová kapacita je l.750 Eo). Biologie č. l _ stará při tom nevyŽaduje żádnou úpravu i
kapacita dmychadla Ż5O m3l hod. je dostatečná' U biologie č. 2 _ nové je potřeba zvýśitvýkon
dmychadla ze 160 r'/ hod. na 190 m3/ hod.
Současně studie poukazuje, Že současný systém provzdušňování aktivací. kdy pro
kaŽdou aktivačnínádrŹ je uľčenopouze jedno dmychadlo' je riskantní a považuje za nezbytné
doplnit l00oń rezervu.
Návrh řešení:
Navý'šení výkonu menšíhoz dmychadelje moŽné provést pouze změnou převodů. bez
nutnostivýměny elektromotoru nebo celého dmychadla a úpravy jištění.
Zvýšenímvýkonu dojde v přívodním potrubí do aktivace ke zvednutí rychlosti
prouděnívzduchuzl4,3 m/sna l6,9m/saurozvodnéhopotrubívnádrżizll.3 m/sna l3,4
rn/s. Jde ještě o únosnou rychlost, ale vzhledem teplotě 1lŻ,7"C na výstupu ze stroje bude
trvat delšídobu. neŽ se vzduch ochladí' Dnes je ze dmychárny vyvedeno neręzové potrubí o
délce cca 2 m a pak přechází na materiál PE. Před posíleníĺndmychadla je nutné nerezové
potrrrbí prodlouŽit aŹ kvozovce. jinak hrozí destrukce plastového potrubí vlivem vysoké
teploty. Jde o cca Ż2 m' Při torn bude potřeba vyřešit kříŽení se stávajícími rozvody, pťrjde o
dvě potrubí vzduchu do kalojemu. dvě výlačná potrubí od čerpadel a kabelové trasy z první i
druhé etapy výstavby čistírny.

mobil: + 420 602 570 133
E-mai I : rosypal@ provozcov.cz

www. pľovozcov. cZ

ICO: 68707738
DIČ: CZó506l00t06
ID datové schráĺrky 7232rty

Bankovní spojení:
102462596616t00

je

osazeno 7 svodů vzduchu po 4 m jeninobublinný'ch
provzduŠňovacícheleĺnentů'celkem 28 m pľovzdušňovačů.ZatíŽ'eníje 5'7 nl'.vzduchu za
hodinu na jeden metr provzdušňovače. Po posílenídmychadla se zvýšína 6.8 m'' Dojde tím
k částečnémusníŽeníVnosu kyslíku do aktivace, ale půjde stále o hodnotu. při které není
nutné počet elementů zvyšovat' To by si vyŽádalo odstavení, odčerpánía vyčištěnínádrŻę,
odstávka by byla asi tý,den.
Rezerva na strojích po konzultacích s vlastníkem čistíľnya pľovozovatelem bude
vytvoř'ena v nrinimálníIn rozsahu, pouze skladovou rezeľVou jednotlivý'ch komponentů
dmychadlových soLrstľojí. Vzhledem k tomu. Že jde o různě velká zaŕízení,to znamená
pořízení dvou nových elektľomotorů a dvou dmychade[' V případě poľuchy některého ze
strojů provozovatel pľovede výměnu během 24 hodin. Zároveřl při dodávce bude provedena
výměna všech původních strojů za nové, aby byly ověřeny v době záruky. V budoucnu by
tato výměna za skladovou ľezervu měla bý pľovedena kaŹdé cca 4 roky. aby stroje byly

V aktivačnínádrżi

vytäty.

Cenová nabídka:
úprava dmychadla' skladová Íezerva, vč. výměny
nové nerezové potrubí
zemní oráce

Celková

cena

240.000,48.000.40 000 328.000,-

Kč (+ DPH)

Součástíceny je posílenístávajícího dmychadla na l90 m3/ hod., dodávka dvou
elektromotorů a dvou dmychadlových agregátťt, vč. výměny a zprovoznění, poloŽení
neľezového potrubí, výkopy, obsyp potrubí a odvezení přebytečnézenliny na skládku.
V ceně nejsou případné vícepráce spojené s výkopem. Vzhlędęm k tomu. Že budeme
křížitněkolik rozvodů, které nejsou přesně zakresleny a nejdou v}týčit. mťrŽe ipři ručním
výkopu dojít ke komplikaci. případně poškození'
Celkový postup prací bude proveden ve třech časových úsecích:výkopové práce a
zmapování nové trasy potrubí vč. případných přeloŽek' poloŽení a propojení neľezového
potľubí a na závěr výměna a úprava na dmychadlových soustľojích. obsyp a zpětný zásyp
poloŽeného potrrrbí jiŽ nebude časově závislý na úpravě dmychadel'

S pozdravem

ing. Jiří Rosypal

obnova polní cesty Dobřejovice
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SMLOUVA O DILO
1.
1.1. Zhotovitel
se sídlem:
IC:

DlČ:

čísloúčtu:

zastoupen:

Objednatel
se sídlem:
lČ:

čísloúčtu:
zastoupena

Smluvní strany

PSS Bohemia, s.r.o.
orebitská 66/6, Praha 3 _ ŻiŽ*ov 130 oo
26451255
c226451255
216440953/0300 (ČSoB)
Milanem Singerem a Jiřĺm Skálou

obec Dobřejovice
Na Návsĺ 26,251 01 Dobřejovice
00240141
6122201 ĺ01 00 (Komerčníbanka, a.s.)
starostou obce Martinem Sklenářem

2nd Předmět díla
2.1.

Předmětem veřejné zakázky je obnova polní cesty Dobřejovice - Modletice dle výkazu výměr:
,,Dobřejovice oprava komunikace Dobřejovice - Modletice" a dle Technologického postupu.
Stavební práce budou zabezpeč,eny v rozsahu dle výkazu výměr a Technologického postupu.
Dodávkou stavebních a montáŽních prací se pro účelytéto zakázky rozumí dodávka všech
pracĺ a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek
a revizí a zpracovánĺ dokumentace skutečnéhoprovedenĺ díla. Dodavatel je povinen v rámcĺ
předmětu díla provést veškerépráce, sluŽby, dodávky a výkony, kteých je třeba trvale nebo
dočasně k zahájenĺ, provedenÍ, dokončenía předánĺ dĺla'
PouŽité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala
potřeba uŽĺt materiálů jiných, budou podmĺnky jejich uplatněnĺ projednány samostatně v rámci
písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemnéhosouhlasu
objednatele nesmĺ být pouŽity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému
projektu stavby. Všechny materiály a výrobky pouŽité na stavbě' musí mít vlastnosti poŽadované
dle stavebních předpisů v platném zněnĺ.

2'3.

Dojde-li při realizaci dĺla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířenípředmětu díla
vyplývajícímz podmínek při prováděnĺ díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu
stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšířenĺ,ocenit jej
podle čl. 3.2. a předloŽit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak
zhotovitel neučiní,má se za to, Že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a
v jeho ceně zahrnuty.

2.4'

Zhotovitel potvzuje, Že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dĺla, Že jsou mu
známy veškerétechnické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realĺzaci díla, Že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si
je vědom toho, Že nabídku učinil dle výkazu výměr a Technologickému postupu, tyto podklady
povaŽuje za dostatečnék provedení předmětu díla a úplnémunaceněnĺ s ohledem na všechny
předpokládané náklady, dodávky a práce.

I
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3.

Cena díla

dĺla je stanovena vsouladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními
stranami dohodnuta ve výši:

3.1. Cena

Cena bez DPH.
ĐPH 21o/o''
Cena vcetně DPH:

1902 500,- Kc
399 525'- Kč
2302 025'- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná Cenu je moŽné překročit pouze za podmínek
stanovených ve smlouvě.

3.2. Podkladem pro stanovenĺ ceny je výkaz výměr a Technologický postup a vlastní zjištění
zhotovitele zĺskaná při přÍpravě cenové nabídky. Rozpočet a Technologický postup jsou
nedílnou součástísmlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do
data ukončenídíla. Těmito cenami budou oceněny veškeré přĺpadnévĺcepráce realizované
zhotovitelem do data předání díla.

3.3. Přĺpadnévícepráce, u kteých nelze

pouŽít poloŽky uvedené v nabídce budou oceněny cenou,
která bude niŽšínebo rovná cenám těchto poloŽek dle cenĺku RTS.

3.4. Zhotovitel potvrzuje, Že sjednaná cena obsahuje veškerénáklady (mimo vlastní dílo i např.
náklady na kolaudačnísouhlas, zřÍzení, provoz, údżbua vyklizení staveniště, náklady na
vytyöení stávajĺcích podzemnĺch inŽenýrských sĺtí,náklady na vytyčovacípráce spojené
s výstavbou, náklady na zpracování realizaćní projektové dokumentace, projektové
dokumentace skutečnéhostavu provedení dĺla, náklady souvisejĺcís kompletacĺ dĺla apod.) a
zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na
vědomí, Že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím
konečnémvyčíslení(DPH).

3.6. Podmĺnky, přijejichŽ splněníje moŽné překročit výši nabĺdkovéceny
Nabídkovou cenu je moŽné překrocit v následujících přĺpadech:

V případě, Že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpĺsůmajících vliv na
výši nabídkovéceny (změna výše DPH).

dĺle:

4.

TERMĺNY PLNĚNĺ

4.1

Zahájeni prací na

4.2

Ukončení

4.3

Realĺzace díla se bude řĺdit odsouhlaseným harmonogramem průběhu pracĺ (dále jen
"harmonogram"), kteý je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být
uvedeny základní druhy pracĺ v členěníalespoň na stavebnĺ dĺly, dále uzlové body a u nich
uveden předpokládaný termín realizace.

díla:

červen 2020

doí8 dnů od předánĺ staveniště,

4.4. Termíny plněnĺ uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební dĺly jsou pro zhotovitele
závazné. V harmonogramu bude zvlášt' uveden termĺn vyklizení staveniště, kteý nesmí být

delšíneŽ 10 dní oproti termĺnu ukončenídíla' Dojde-li vprůběhu prací u zhotovitele kprodlení
v dokončenídĺlčíchprací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů' je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy. V tomto případě nebude zhotoviteli uhrazena smluvní cena díla.
2
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5.

PLATEBľĺĺpooľvlĺNKY, FAKTURACE

5'1'

Po úplnémdokončenídíla předloŽí zhotoviteĺ objednateli soupis provedených prací a dodávek a
- jednu konečnou
fakturu. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených pracĺ a dodávek. Splatnost
daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doruöení objednateli.

5.2.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednaném termĺnu, má objednatel právo z této
částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snĺŽit

po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele vystaví daňový doklad

celkovou cenu díla.

5.3.

Podmínkou pro závěrečnéodsouhlasení provedených pracĺ technickým dozorem je odevzdání
atestů a certifikátťl pouŽitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

6.

MAJETKoVÉ sANKcE, SMLUVľĺĺpoxuľY

6.1. Smluvní strany se dohodly, Že objednatel můŽe uplatnit a zhotovitel bude platit
smluvní pokuty:

6.1.1. Za prodlení stermínem předání díla vtermĺnu dle čl. 4.2. smlouvy, a to
kaŽdÝ den prodlení.

1

objednateli

000 Kč, za

6.1.2. Za nevyklizení staveniště vtermínech dle čl. 4.4. smlouvy, a to 1000 Kč, za každý
zapoć,atý kalendářnĺ den prodlenĺ.

6.1.3. Za prodlení stermínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu,
a to 1 000 Kć,za kaŽdou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

6.1'4' Za prodlenĺ s termínem odstraněnĺ havárie,

a to 1 000

KćzakaŽdý den prodlení.

6.2. V případě' Že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůčizhotoviteli, je objednatel oprávněn odečísttuto částku z kteréhokoliv
daňového dokladu a jednostranně sníŽit o ni sjednanou cenu díla. NevyuŽije-li této moŽnosti,
uplatňuje objednatel uhrazenĺ smluvní pokuty na zhotoviteli formou faktury.

6.3.

Ustanovení o smluvnĺ pokutě nerušĺprávo objednatele na náhradu škody a ušléhozisku, které
mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

7.
7

.1.

STAVENISTE

objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před poŽadovaným zahájením prací,
pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčenístaveniště a během výstavby řádně pecovat
a výškovébody a to aŽ do doby předání díla objednateli' Zhotovitel si na
svoje náklady zajistí i podrobné vytýčeníjednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich
o základní směrové

správnost.

7.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčenípodzemnĺch
vedení staveništi a bude dodrŽovat podmínky správců a vlastníkůtěchto sĺtípo celou dobu
výstavby.
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7.4. VeŠkerá potřebná povolení k uŽívání veřejných ploch, případně překopů komunikací

zajišt'uje
zhotovitel a nese veŠkerénáklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástísjednané ceny
díla.

7.5. JestlĺŽe v souvislosti se zahájenĺm prací staveniště bude třeba umĺstit nebo přemĺstit dopravnĺ
znaćky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpovídá za umíst'ování, přemĺst'ovánĺ udrŽování dopravních značek v souvislosti
s průběhem provádění prací a všechny náklady s tĺm spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně
dĺla.

i

a

7.6. Zhotovitel je povinen udrŽovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.Pokud během realizace díla dojde
k poškození stávajících objektů či okolních zaŕizeni vinou zhotovitele, zavazuje

uvedenou škodu uvést do pŮvodního stavu.

se zhotovitel

7.7. Zhotovitel zajistí střeŽenĺ staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpeč,ení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.8. objednatel má právo nezahájit přejímacĺ ŕizenídĺla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo nenĺ-li odstraněn ze stavenĺště odpad vzniklý při stavebních
pracích apod.

7.9.

Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidĺt staveniště a
upravit jej tak' jak určuje Technologický postup Pokud staveniŠtě v dohodnutém termínu
nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat
zhotoviteli sm|uvní pokutu dle čl' 6.1.2. ato aŽ do vyklizenĺ staveniště.

7.10. Provozní, sociální a případně ivýrobní zařizení staveniště zabezpećĄe zhotovitel. Náklady na
projekt, vybudování, zprovoznění, údrŽbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty
ve sjednané ceně díla.

8.
8.1

8.2

PRoVÁDĚľĺĺoĺLA

Zhotovitelje povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečíve sjednané době

objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění dĺla. Zjistí-li
objednatel, Že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
doŽadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděnĺm a dĺlo prováděl
řádným způsobem. JestliŽe zhotovitel díla tak neučiníani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušenĺsmlouvy, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalšímpostupu
budou zakryty nebo se stanou nepřĺstupnými. Neučiní-litak, je povinen na Žádost objednatele
odknýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřĺstupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se

objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasnépĺsemnévyzvání
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně poŽadovat jejich odkrytĺ, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, Že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytĺm zhotovitel.
v plné míře zodpovĺdá za bezpećnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečíjejich vybavení ochrannýmĺ pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel

8.5. Zhotovitel
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zavazuje dodrŽovat bezpečnostní,hygienické či případné jiné předpisy související s realizací
díla.

8'6.

Veškeréodborné práce musĺ vykonávat pracovnĺci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majĺcí
přísluŠnoukvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na poŽádánĺ objednatele
povinen předloŽit.

8'7.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a
dalšíobecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností.Pokud porušenímtěchto předpisů
vznikne jakákoliv škoda, nese veškerévzniklé náklady zhotovitel.

8.8.

Zhotovitel se zavazuje dodrŽovat při provádění dĺla veŠkerépodmĺnky a připomínky vyplývajícĺz
Technologického postupu. Pokud nesplněnĺm těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradĺ
ji zhotovitel v plném rozsahu'

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručĺza to, Že pťi realizaci dĺla nepouŽije Žádný materiál, o kterém je
v době jeho uŽití známo, Že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní,je povinen na pĺsemné
vyzvání objednatele provést okamŽitě nápravu a veškerénáklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.'10. Pokud cinností zhotovitele dojde ke způsobeníškody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmĺnek vyplývajícĺch z platných zákonů, ČSN nebo
jiných právních norem nebo vyplývajícíchz této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez
zbytečnéhoodkladu tuto škodu odstranĺt a ne-ní li to moŽné, tak finančně uhradĺt. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.11.Zhotovĺtel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez pĺsemného
souhlasu objednatele.
8.12. JestliŽe zhotovitelnarazi při provádění prací na archeologické nálezy,je povinen přerušit práce
a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státnĺ správy. Pokud tak neučiní,nese
veškerédůsledky z toho plynoucí. objednatelje povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.13. Nebezpeöí škody na dĺle nese po celou dobu provádění díla aŽ po jeho předání objednateli
zhotovitel. K podpisu smlouvy o dílo předloŽí zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která
bude kýt rizika spojená s prováděnĺm dĺla, a to pro přĺpad věcných škod na dĺle aŽ do výše
smluvní ceny dĺla a v přĺpadě odpovědnostnĺch škod minimálně do výše 2 mil. Kč (škody třetím
osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).
8.14. NepředloŽenĺ pojistné smlouvy dle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitálnĺ fotodokumentaci zakrytých částístavby, která bude
objednateli předána na CD při předání stavby.

9'1.

9.

STAVEBľĺĺoeľĺr

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění smlouvy o dílo. ZĄménaje povinen zapisovat údaje o časovémpostupu pracĺ, jejich
jakosti, zdůvodněníodchylek prováděných pracĺ od projektu stavby apod. Povinnost vést
stavebnídeník končípředáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavební deníku musí být vedeno
název,
název,
název,
název,

mimo jiné

sídlo, l Č zhotovitele
sídlo, l C objednatele
sídlo, l C zpracovatele Technologického postupu
sídlo, l C firmy vykonávající technický dozor investora
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přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby vöetně vŠechzměn a doplňků
seznam dokladů a úřednĺchopatřenĺ týkajícíchse stavby

9.3.

Zápisy do stavebnĺho deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vŽdy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo
stavbyvedoucího můŽe do stavebnĺho deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený
zástupce, nebo příslušnéorgány státní správy.

9'4.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který ucinĺl objednatel nebo jím pověřený zástupce do
stavebního denĺku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních
dnů, jinak se má zato, Že s uvedeným zápisem souhlasí.

9'5. objednatel nebo jĺm pověřený zástupce je

povinen

se k zápisům ve

učĺněnýmzhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovnĺch dnů.

stavebním deníku,

9.6' Zápisy ve

stavebnĺm denĺku se nepovaŽujĺ za změnu smlouvy, ale slouŽĺ jako doklad pro
vypracovánĺ případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dĺlo.

9.7. Zhotovĺtel je povinen za stejných podmĺnek, jako jsou uvedeny výše, vést pro Účely řádné,

průběŽnéa přesné evĺdence samostatný pomocný stavební denĺk vĺcepracía změn díla (dále
jen deník vĺceprací)' Do tohoto denĺku se zapisujĺ zejména všechny změny nebo úpravy dĺla,
které se odchylujĺ od Technologického postupu a veŠkerévícepráce nebo méněpráce, které
v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitelje povinen Vypracovat a do deníku víceprácí uvést
stručný, ale přesný technický popis vĺcepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz
výměr a je-li to moŽné, tak i návrh na zvýšenĺči sníŽeníceny. objednatel se k těmto zápisům
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném denĺku a přesné
určenĺkde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

9.8. Stavebnĺ deník musĺ být stále

přístupný na stavbě

í0. pŘeoÁľĺĺn pŘevzETi

oĺl.n

10.'ĺ. Zhotovitel je povĺnen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k
předánĺ. objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem,
avšak bez zbytećných odkladů, zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.
10'2. JestliŽe zhotovitel oznámí objednateli, Že dĺlo je připraveno kpředání a při přejĺmacĺm řízenĺse
ť1isti, že dĺlo není podle podmĺnek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvnĺ pokutu ve výši 2.000 Kč.
objednatel si zvolí, ktený způsob uplatní.
10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u přejímacĺho řízenĺ všechny předepsané doklady dle
stavebnĺho zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze
povaŽovat dĺlo za dokončenéa schopné předánĺ.
10.4.

o

průběhu přejímacĺho ŕizení pořídíobjednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne
dĺlo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.5. Dĺlo je povaŽováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy
a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěna uveden do předepsaného stavu.
Pokud jsou v této smlouvě pouŽity termíny ukončenídíla nebo předání, rozumí se tím den, Ve
kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
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10.6. objednatel má právo převzĺt idĺlo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy osobě
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému uŽívanídíla. V tom případě je zhotovitel povinen
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud
zhotovitel neodstranĺ veškerévady a nedodělky v dohodnutém termĺnu, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu dle čl.6.1.3. objednatel není povinen převzĺt dílo vykazujĺcívady
nebo nedodělky.
10.7. Vadou se pro úcely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se
rozumĺ nedokončená práce oproti projektu stavby.
10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i kdyŽ tvrdí, Že za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese aŽ do
rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněnĺ vad a nedodělků v přiměřené
lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku' nejpozději však do 10 dnů od obdrŽenĺ písemného
oznámenĺ objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5 000 Kć, za kaŽdý den, o
kteý zhotovitel nastoupí později. Za písemnéoznámení objednatele se povaŽuje i zápis
v protokole o předání a převzetí díla.

11. ZARUKY
11 .1

. Zhotovitel odpovidá za vady, jeŽ má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něŽ se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v ćl. 2. záruku v délce 60 měsíců.Po tuto dobu
odpovídá zavady, které objednatelzjistil a které včas oznámil.
11.3. Zárućní lhůta počínáběŽet dnem předánĺ

díla případně odstranění poslední vady a nedodělku
vyplývajícĺhoz protokolu o předánĺ a převzetí díla.

11.4. objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečnéhoodkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem poŽaduje sjednat nápravu. objednatel je oprávněn
poŽadovat:

11.4.1.odstranění vady dodáním náhradnĺho plnění (u vad materiálů, zaŕizovacĺch předmětů,
apod.)

11.4.2. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

11'4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
11.4.4. odstoupení od smlouvy

'ĺ'ĺ.5.Zhotovitelje povinen nejpozději do 5{i dnů po obdrŽení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní,má se za to, Že reklamaci objednatele
uznává. VŽdy však musĺ písemně sdělit' v jakém termĺnu nastoupí k odstranění vady. Tento
termín nesmĺ být delší,neŽ 10 dnů od obdżení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel
reklamaci uznává či neuznává' Současně zhotovitel pĺsemně navrhne, do kterého termínu vady
odstraní'

1í.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záručni lhůty, přičemŽ i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záručni lhůty se povaŽuje za včas uplatněnou.
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11.7. Nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamovanévadyani do15łi dnůpoobdźeníreklamace,
je objednatel oprávněn pověřit odstraněnĺm vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradĺ objednateli zhotovitel'
11.8. ProkáŽe-li se ve sporných přĺpadech' Že objednatel reklamoval neopľávněně, a Že se na ni
nevztahuje zárućní lhůty resp', Že vadu způsobil nevhodným uŽívánímdíla objednatel apod', je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré,jemu v souvislosti s odstraněním vady
prokazatelně vzniklé a doloŽené náklady'
11.9. JestliŽe objednatel v reklamaci výslovně uvede, Že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahĄit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdrŽenĺ reklamace
(oznámení)'

12. VYŠŠĺ
Moc
12.1. Pro účelytéto smlouvy se za vyššímoc povaŽují případy, které nejsou závislé na smluvnĺch
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit' Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstánĺ,
Živelné pohromy apod'
12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemoŽným v důsledku vyššĺmoci' Strana, která se bude
chtít na vyššímoc odvolat, poŽádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyššímoc právo
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručeníoznámení.

13.
13.'t.

ZMĚNA SMLoUVY

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvzeným ujednánĺm výslovně

nazvaným " Dodatek ke smlouvě'' a očíslovaným podle pořadových čísel.Jiné zápisy, protokoly
apod. se za změnu smlouvy nepovaŽují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o
celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránĺcířádnému plněnĺ této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečnéhoodkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.
13.3. odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednánĺ ztéto smlouvy
vyplývající,pak povinnosti obou smluvnĺch stran jsou následujĺcĺ:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kteým je
stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finančnívyčíslenĺprovedených prací a zpracuje "dĺlčíkonečný daňový
doklad."
- Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímupředánĺ a převzetí díla'' a objednatel je povinen do
tří dnů po obdżeni výzvy zahĄit "dĺlčípřejímacířízení.'' Po dílčímpředání a převzetí

-

provedených prací sjednajĺ obě smluvní strany písemnézrušení smlouvy o dĺlo.
objednatel nepřevezme a neuhradí ty části díla, které nejsou dokončeny, nebo u kteých
jsou vady a nedodělky'

je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti ztéto
smlouvy vyplývajícína jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplývajícína jinou osobu pouze s pĺsemným souhlasem objednatele.

13.4. objednatel
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14. zÁvĚneČľÁUsTANoVENĺ
14.1 Smlouva je uzavřena okamŽikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé
smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být pĺsemný,
řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvnístrany.
14.2 Veškerédohody uciněné před podpisem smlouvy a V jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem
podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkčnípostavenĺ osob, které předsmluvnĺjednání
učinily.

14.3 obě strany prohlaŠujĺ,że došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy
14'4 Tato smlouva je vyhotovena Ve ityřech stejnopisech, znichž.kaŽdá ze smluvnĺch stran obdżĺ
dva.

14.5 obě smluvní strany prohlašují,Že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a
s ceĺým obsahem smlouvy souhlasĺ' Současně prohlašujÍ' Že smlouva odpovídá projevu vůle a
byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.

14.6 Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma stranami

14'7 Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, Že se podpisem této smlouvy, V souladu s

ustanovenĺm s 2 písm.e) zákona ć,.320ĺ2001 Sb., o finančníkontrole ve veřejné správě ve znění
pozdějšíchpředpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finančníkontroly
prováděné v souvislosti s dodávkou stavebnĺch prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční
podpory".

14.8 Dodavatel stavebnĺch prací souhlasí se zveřejněním údajůuvedených ve smlouvě o dílo v
souladu se zákonem. 106/1999 sb..

í

15.1

5.

Ukoněení smlouvy

objednatelje oprávněn odstoupit od této smlouvy
15.1.1 v případě, Že probĺhá insolvenčnířizení proti majetku zhotovitele, V němŽ bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenčnínávrh byl zamĺtnut proto, Že majetek zhotovitele
nepostačuje k Úhradě nákladů insolvenčního řĺzení, nebo byl konkurs zrušen proto, Že majetek
zhotovitele byl zcela nepostačující;

15'1.2 v přĺpadě podstatného porušenĺtéto smlouvy zhotovitelem' zejména v případě:
prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delšĺneŽ 30 dnů,
prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším neŽ 30 dnů,
neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delšíneŽ 15 dnů V rozporu
s touto smlouvou,
porušenĺsmluvní povinnosti dle této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou
zhotovĺtele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího
souhlasu objednatele,
v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

.
.
.
.

o
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15.2 objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, Že zhotovitel
uvedl v rámci zadávacího řízeníveřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by
měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

15.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených
obchodním zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

'l5.4 odstoupení od této smlouvy musĺ být učiněno pĺsemným oznámenĺm o odstoupení této smlouvy
druhé straně, účinkyodstoupení nastávají dnem doručeníoznámenídruhé straně.
V pochybnostech se má za to, Že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání
v poštovnĺ zásilce s dodejkou, resp. Do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvĺm informačního
systému datových schránek.

15.5

Smluvní strany mohou ukončit smĺuvnívztah pĺsemnou dohodou obou smluvnĺch stran.

15.6 objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět pĺsemnou výpovědí s jednoměsíčnĺvýpovědnĺ
lhŮtou' Výpovědní lhůta začínáběżet dnem doručenívýpovědi zhotovitelovi. V tomto případě je
zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončenédílo včetně věcí, které opatřil a které
jsou součástídíla.

15.7 v případě ukončenísmĺouvy je zhotovitel povinen okamŽitě opustit staveniště a vyklidit zaŕizeni
staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončeníplatnostĺ a účinnostismlouvy, nedohodnou-li
se strany jinak. Zhotovitelje v takovém učinit veŠkerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil
vzniku ŠkodyhrozÍci objednateli v důsledku ukončeníčinnostízhotovitele a o těchto opatřeních
objednatele bezprostředně informovat. V opačnémpřípadě odpovĺdá zhotovitel za škodu
způsobenou v důsledku porušenítéto povinnost.

15.8 Strany se dohodly, Že po ukončenísmlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednánĺ stran týkající
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruć,ní lhůty, smluvních pokut, bankovních
záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsaŽený v této smlouvě.

'ĺ5.9 Dojde-li

k ukončenísmlouvy výše způsoby uvedenýmiv tomto článku smlouvy, povinnosti
smluvních stran jsou následujĺcí:
zhotovitel provede soupis všech provedených pracĺ oceněných způsobem, jakým je
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
zhotovitel provede financnĺ vyčísleníprovedených prací a zpracuje frakturu,
zhotovitel odveze veškeý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvnístrany
nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí ćásti zakázky a objednatelje povinen do
deseti pracovních dnů po obdźenĺzahá)it
přejím aci řÍzeni",
',dĺlčí
převezme
objednatel
dosud provedené práce i nedokončenédodávky do 5 dnů ode dne
ukončeníplatnosti a účinnostismlouvy, a uhradízhotoviteli cenu věcí, které opatřil do
dne doručenĺvýpovědi, a to do14 dnů ode dne předloŽení vyúčtování,
smluvnĺ strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzĄemná práva a povinnostivčetně
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání
způsobu jejich odstranění. objednatel má v přĺpadě ukončenísmlouvy i u odstranitelných
vad právo poŽadovat slevu z ceny, namísto odstraněnĺtakových vad

o
o
o
o
.
o

16.

SEZNAM PRILOH

NíŽe uvedené přĺlohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
oceněný výkaz výměr (rozpočet)
časový harmonogram průběhu prací
10
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Technologický postup

V Dobřejovicích, dne

Milan Singer, jednatel PSS Bohemia, s.r.o.
za zhotovitele:

Martĺn Sklenář
za objednatele
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SMLOUVA

o VYKoNÁľĺĺpŘezxouuÁruĺ nospoonŘeruĺ
Na základě s 4 odst' 7 zákona ć,. 42012004 sb., o přezkoumávání hospodaření
územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcĺ, ve znění pozdějšĺch
předpisů (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření), a podle $ 2 písm. b)
zákona

c'

93/2009 Sb.,

o

auditorech

a o změně někteých

zákonů, ve znění

pozdějšĺchpředpisů (dále jen zákon o auditorech), uzavírajĺdále uvedené smluvnĺ
strany předmětnou smlouvu takto:

Čl.l

Smluvní stľany
1.

obec Dobřejovice
zastoupené: Martinem S k

le

ře

ná

m

starostou obce
Na Návsi 26
Dobřejovice

PSČ: 251

01

lČo: ooz 40

141

DlČ: CZ0o24o141
c.ú.
jako zadavatel přezkoumánĺ svého hospodařenĺ auditorovi podle $
zákona o přezkoumávání hospodaření (dále jen ,,zadavatel"),
:

2.

ATLAS AUDIT s.r.o
zastoupená: lng. Tomášem B a
jed natelem

rto š e m

společnosti

K Bílémuvrchu 1717
Čelákovice
PSČ: 25o 88

ICO: ZSOS232O
DIC: CZ 25652320
č.ú.:1 9-393961 0227 10100
Zapsaná u M.o.s. v Praze sp. zn.: odd. C, vl. 58261

jako vykonavatel přezkoumání hospodaření (dále jen,,vykonavatel"),

4 odst. 1 a

7

,,

Čl. ll

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je:

přezkoumání hospodaření obce Dobřejovice a vydání zprávy o výsledku
tohoto přezkoumáni za rok končící31. prosincem 2020, s náleŽitostmi podle
zákona o auditorech, auditorského standardu c.52 dalšíchrelevantních předpisů

vydaných Komorou auditorů ČR a ustanovení
hospodaření.

zprávy

o

$ 10 zákona o přezkoumánĺ
Vypracovánĺ dopisu vedenĺ, kteý se stane nedĺlnou součástĺ

výsledku přezkoumání hospodaření pouze v případě,

Že

bude

obsahovatdetailnĺ popis zjištěných chyb a nedostatků podle ustanovenĺ $ 10

odst. 3 písm. b) a c) zákona o přezkoumánĺ hospodaření a upozornění
napřípadná rizika, která lze dovodit ze zjištěnípodle s 10 odst' 2, písm' b)
zákona o přezkoumání hospodaření a která mohou mĺt negativní dopad
na hospodaření účetníjednotky.

Čl.lll
Předmět přezkoumánĺ hospodařenĺ
Předmětem přezkoumánĺ jsou údaje o ročnĺmhospodařeni zadavatele podle $ 2
odst. 1 a odst' 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, a to podle ustanovenĺ
jednotlivých písmen citovaného paragrafu (viz příloha A, která je nedĺlnou součástí
této smlouvy).

Čl.lv

Hlediska přezkoumánĺ
Předmět přezkoumání hospodaření se ověřuje z hlediska:
a) dodrŽování povinnostĺ stanovených zvláštními právnĺmi předpisy,
b) souladu hospodařenĺ s finančnímiprostředky ve srovnání s rozpočtem,

c) dodrŽení účeluposkytnuté dotace nebo návratné finančnívýpomoci a podmínek
jejich pouŽĺtí,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Sml20OUDob
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Právní předpisy pouŽité při přezkoumání hospodaření pokývajĺcívýše uvedená
hlediska jsou uvedeny V příloze B, která je nedílnou soucástí této smlouvy.
Čl. v

Způsob, mĺsto a čas výkonu přezkoumání
Způsob výkonu přezkoumání hospodaření se řídípříslušnými ustanoveními zákona
o auditorech, auditorským standardem

c. 52 a dalšĺmirelevantnĺmi předpisy

vydanými Komorou auditorů cR a ustanoveními $ 2, 3, 10
o přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření

se

vykonává

na

a 17 odst. 2 zákona

základě dokladů předloŽených

zadavatelem podle poŽadavků vykonavatele a podle ověření skutečnéhostavu věci.
Vykonavatel poŽádá o předloŽení těchto dokladů zadavatele nejpozději 'l4 dnů před
zahájením přezkoumánĺ.
Místem výkonu přezkoumání hospodaření je obec Dobřejovice
Vykonavatel zahájí auditorské práce na dĺlčífázi v prostorách zadavatele v měsĺcĺch

9

-

1212020 Vykonavatel předloŽí zadavateli poŽadavky

na základní informace

nejpozději 14 dnů před zahájením pracĺ.

Vykonavatel zahájĺ auditorské práce na závěrecné fázi přezkoumánĺ hospodaření
v prostorách zadavatele v měsících 2

_

412021. Vykonavatel předloŽi zadavateli

poŽadavky na základní informace, nejpozdĄi 14 dnů před zahájením pracĺ'

Zadavatel poskytne vykonavateli všechny nezbytné materiály

a

podklady vcetně

účetnĺzávěrky k 31' prosinci 2o2o, sestavené v souladu s právnĺmi předpisy České
republiky, k vykonánĺ přezkoumání hospodaření do 20' 2. 2021.

Smluvní strany se mohou dohodnout na zpracování písemného zápisu z dílcího
přezkoumání určenéhojen pro vnitřní potřebu zadavatele.

Sml20OLlDob
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obsah zprávy o výsledku přezkoumánĺ hospodaření
NáleŽitosti zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se řídĺpoŽadavky zákona

č'52 a

dalšímirelevantnĺmi předpisy
vydanými Komorou auditorů ČR a ustanovením S 10 zákona o přezkoumávánĺ
hospodaření, (viz příloha c, která je nedílnou součástítéto smlouvy).
o auditorech, auditorským standardem

Čl. vll

Cena za vykonání přezkoumání hospodaření a způsob jejĺho uhrazení

Cena za vykonání přezkoumánĺ hospodaření je smluvně stanovena Ve

výši

45 000 Kč, a to jako cena bez daně z přidané hodnoty zvýšená o příslušnou výši
daně z přidane hodnoty (21 %)

.

První dílčĺfaktura ve výši 22 500 Kc, zvýšená o DPH, po zahájeni dílćífáze
přezkoumání hospodaření, tedy nejpozději k 31. 12' 2020,

.

druhá dílčífaktura ve

výši 13 500 Kč, zvýšená o DPH a vedlejšínáklady,

po zahájení ověřování závěrky,

.

konečná faktura ve

výši 9 000 Kč, zvýšená o DPH a vedlejšĺnáklady,

po předánĺ závěrečné zprávy.

Všechny faktury vystavené vykonavatelem podle této smlouvy budou splatné do 14

dnů ode dne jejich vystavení. V případě, Že zadavatel řádně a včas neuhradí
některou fakturu, vyhrazuje si vykonavatel právo přerušit práce až.do úplného
zaplacení všech splatných faktur s tím, Že o dobu prodlení zadavatele s placením
se prodlouŽítermíny pro provedení činnostívykonavatelem podle této smlouvy.

Za práce

spojené s posouzením zvláštníchskutečností specifikovaných
v objednávce zadavatele zaslané auditorovi v době prováděnĺ prověrky náleŽí
auditorovi odměna ve výši 1 000 Kć, za hodinu výkonu auditora a 600 Kč, za hodinu

výkonu asistenta auditora dle skutečně vykázané spotřeby času spojenou
s projednáním dílčíchzpráv. Částłabude fakturován a vŽdy po dílcímprojednání,
splatnost 14 dnů od data vystavenífaktury.
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Smluvnĺ povinnosti zadavatele
Zadavatel je odpovědný za všechny předloŽené dokumenty a zavazuje se předloŽit
a poskýnout pro přezkoumání hospodaření následujícĺ:
1. uzavřenou a vyhodnocenou inventarizaci majetku

a závazkü

k rozvahovému

dni,

2. zpracovanou úcetnízávérku, kterou tvořĺ (rozvaha, výkaz zisku

a

ztráty,

přĺloha, přehled o peněŽnĺch tocích a změnách vlastního kapitálu)
3. finančnívýkaz(výkazpro hodnocení plnění rozpočtu),

4' po dobu platnosti smlouvy vytvořit podmínky k naplněnĺ jejího účelua v jejich
rámci vyhovět oprávněným poŽadavkům vykonavatele ve smyslu $ 2'l odst. 2
zákona o auditorech (viz příloha D, která je nedílnou součástítéto smlouvy).
5. dalšímateriály a podklady na základě vzájemné dohody.

Dále

se

zavazuje uhradit platby

za

poskytnutĺ auditorské sluŽby

na

základě

vystavených faktur ve lhůtě jejich splatnosti a v případě prodlení uhradit téŽ penále
ve výšĺ0,0570, zakaŽdý den prodlení.

Až. do

uhrazení příslušnéplatby se zadavatel

zavazuje strpět ze strany vykonavatele přerušenĺ výkonu auditorské sluŽby.

cl. lx
Smluvnĺ povinnosti vykonavatele
Vykonavatel

se

zavazuje po dobu platnosti smlouvy vykonávat přezkoumání

hospodaření. Podle příslušných právních předpisů a v souladu s jejími ustanoveními
se vykonavatel dále zavazuje zejména:

a)

konat sjednané práce odborně, kvalitně a přesně, a za předpokladu včasného

dodání odůvodněně poŽadovaných podkladů ukončit tyto

práce

v dohodnutých lhůtách,

b) zajistit, aby při výběrovém způsobu šetření byly pouŽity metody zabezpečující
reprezentativnost daného výběru testovaných poloŽek,

c) řídit se při výkonu sjednané práce příslušnými právními předpisy
a auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů Českérepubliky,
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d) postupovat tak, aby při přezkoumánĺ byl zjištěn skutecný stav věci, zejména
na základě dokladů a jiných písemnostío finančnímhospodařenĺ
a o hospodařenĺ a nakládánĺ s dlouhodobým majetkem zadavatele na základě

úplných a pravdivých informací; je oprávněn vyŽádat

si písemné pověřenĺ

k přístupu k informacím vedeným o zadavateli u bank, dluŽníkůa věřitelů.

e) projednat konečnéznění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Vypracované podle $ 10 zákona o přezkoumávánĺ hospodaření a zákona
o auditorech s oprávněnou osobou zadavatele, popř. s finančnímvýborem

ji v dohodnuté lhůtě dva stejnopisy teto
zprávy vcetně přehledu dokladů a pĺsemností,které by|y předmětem
zastupiteĺstva zadavatele a předat
přezkoumání,

f)

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,

o

kteých Se dozvěděl
v souvislosti s výkonem přezkoumání hospodaření; mlčenlivost se vztahuje
i na osoby, které se s ním na přezkoumání podílely'

Čl. x

Termín předání zprávy o výsledcĺch přezkoumání hospodaření

Nejpozdějším termĺnem pro předání zprávy vykonavatele o výsledcích
přezkoumánĺ hospodařenĺ se po dohodě smluvních stran stanovuje
neipozději na

31

.5.2021.

Předpokladem dodrŽení termínu předání zprávy
hospodaření

je

o

výsledcích přezkoumání
předání všech poŽadovaných podkladů nejpozději 15 dnů

před smluvně sjednaným termínem předání zprávy

o výsledcích přezkoumání

hospodaření.

cl. xt
Sankčníustanovení
V případě porušenĺ povinnosti vykonavatele ukončit sjednané práce (Cl. Vlll této
smlouvy) v dohodnutých lhůtách nebo v případě, Že vykonavatel jednostranně
odstoupí od smlouvy v období po
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'

12. kalendářního roku, v němŽ smlouva

-7
nabyla platnosti, se vykonavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu zadavateli
přezkoumánĺ ve výši 30 000 Kč, slovy třicettisĺckorunčeských.'

V případě porušení smluvnĺ povinnosti zadavatele poskytnout vykonavateli včas

V smlouvy a ustanovením $ 21 odst. 2
zákona o auditorech), které by mělo za následek nedodrŽení dohodnutých lhůt
ukončenípracĺ vykonavatelem, se zadavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu

odůvodněně poŽadované podklady (Cl.

vykonavateli přezkoumání ve výši 30 000 Kc, slovy třicettisĺckorunceských.

Je _ li prodlenĺ s poskytnutím odůvodněně poŽadovaných podkladů delšĺneŽ

5

dnů po zahájeni přezkoumání, prodluŽuje se lhůta pro předánĺ zprávy o výsledku
přezkoumánĺ hospodařenĺ přiměřeně o počet těchto dnů, kteý není chápán jako
porušenípovinností vykonavatele podle odstavce prvního tohoto clánku.
Čl. xll

Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se uzaulrá na období od 1.8.2020 do 30.6.2021 a můŽe být
ujednánĺm smluvních stran prodlouŽena.

je

uzavřena okamŽikem připojení podpisu druhé smluvnĺ strany
nebo okamŽikem, kdy návrh smlouvy opatřený podpisem druhé smluvnĺ strany

Smlouva

obdrŽí navrhovatel smlouvy. Uzavřením smlouvy nabývá smlouva platnosti.

Smlouva můŽe být měněna

a

doplňována jen pĺsemně a musí být potvrzena

souhlasnými podpisy oprávněných orgánů smluvních stran. Tyto dodatky tvoří
nedĺlnou součást smlouvy.
odstoupit od smlouvy můŽe smluvní strana, pokud druhá smluvní strana nebude plnit

smluvní povinnosti, a to ani po marném uplynutí lhůty dohodnuté k dodatečnému
splnění těchto povinností.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Dobřejovice na jednání
dne XX.XX . 2020 pod č. 2020DanX,X.
Sml20OLJDob
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se

vyhotovuje Ve dvou stejnopisech, přičemŽ jeden stejnopis obdrŽĺ
zadavatel a jeden stejnopis obdrŽi vykonavatel'

Smlouva

V Čelákovicích dne 21' 05.2o2o

V Dobřejovicĺch dne

ATLAS AUDIT s.r.o.1

obec Dobřejovice

lng. Tomáš Bartoš
Jednatel společnosti
Podpis

lJméno a příjmeníjednajícího za vykonavatele
Jméno a příjmeníjednajícíhozazadavatele.

2

Sml20OUDob

Martin Sklenář
Starosta obce
Podpis

2
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-9PřÍloha

A

Úoa|e o ročnĺmhospodaření obce podle $ 2 odst. 1 a2zákona o přezkoumání hospodařenĺ:

a)

plněnĺ přÍjmů a výdajů rozpočtu včetně peněŽních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,

b)

c)

d)

finančníoperace, týkajícĺse tvorby a pouŽití peněŽních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku,
peněŽní operace, týkajícĺse sdruŽených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi

dvěma nebo více Územnĺmi celky, anebo na základě smlouvy sjinými právnickýmĺ nebo
Íyzickými osobami,

e)

Đ

g)

finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o Účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalŠímiprostředky
ze zahranićí poskytnutýmĺ na základě mezinárodních smluv,

vyÚctování

a

vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpoČtu, k rozpočtůmkrajů,

k rozpočtůmobcí, ke státním fondům a k dalŠímosobám.

Předmětem přezkoumání dále je:

a)
b)
c)

nakládánĺ a hospodaření s majetkem ve vlastnictví Územního celku,
nakládání a hospodařenĺ s majetkem státu, s nímŽ hospodaří územnícelek,

zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou Úkonů a postupů přezkoumaných
orgánem dohledu podle zvláŠtníhoprávního předpisu,

d)
e)

f)

g)
h)

i)

stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručenĺzazávazky ýzických a právnických osob,

zastavování movitých a nemovitých věcĺve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku Územního celku,
účetnictvívedené Územnĺm celkem,

ověření poměru dluhu Územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpoČtové roky
podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

Sml20OUDob
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Přehled právních předpisů, s nimĺŽ auditor při přezkoumávaného hospodaření ověří soulad

-

zákon č,. 420ĺ2004 Sb.,

o

přezkoumávání hospodaření Územních samosprávných celků a

dobrovolných svazků obcĺ, ve zněnĺ pozdějŠích předpisů,

zákon ć,. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějŠíchpředpisů,

zákon ć,. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech Územních rozpoÖtů, ve zněnĺ pozdějŠích
předpisů, a souvisejícĺmi prováděcími právními předpisy:

-

vyhláška ć,' 32312002 Sb', o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějŠíchpředpisů,

o způsobu, termÍnech a rozsahu Údajů předkládaných pro hodnocení
plnění státního rozpočtu, rozpočtůstátnĺch fondů, rozpočtůÚzemnĺch samosprávných celků,
rozpočtůdobrovolných svazků obcĺ a rozpočtůRegionálnĺch rad regionů soudrŽnosti, ve znění
pozdějŠíchpředpisů, která provádí některá ustanovení zákona ć,. 21812000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně něktených souvisejících zákonů (rozpoctová pravidla), ve znění pozdějších

vyhláŠka c. 5ĺ2014 Sb.,

předpisů,

_
-

zákon č,.2312017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějŠĺchpředpisů,

zákon č.32012001Sb. o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů
zákon č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách úÖinnosti některyich smluv, uveřejňovánĺ těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zákon c.13412016 Sb., o zadávání veřejnýchzakázek,

nařízení vlády č. 56412006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluŽbách a
správě, ve znění pozdějŠíchpředpisů, provádějícÍ některá ustanovení zákona Ö,'2621 2006 sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějŠíchpředpisů'
nařízení vlády č. 31812017 sb.' o výši odměn členůzastupitelstev územníchsamosprávných
celků, ve znění pozdějŠíchzměn a předpisů,
zákon

ć,. B9l2012 Sb.,

zákon Č' 9012012
korporacích),

občanský zákoník,

sb'' o

obchodnĺch spoleÖnostech

a

druŽstvech (zákon

o

obchodních

zákon i.26212006 Sb., zákoník práce,

zákon č. 563/1991 Sb.' o úÖetnictví,ve zněnĺ pozdějŠíchpředpisů, a souvisejícímiprováděcími
právnĺmi předpisy:

-

vyhláška č' 41012009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovenÍ zákona č.563/1991 Sb., o
účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané úČetníjednotky,

českéúčetnístandardy pro některé vybrané Účetníjednotky, které vedou účetnictvípodle
vyhláŠky č. 410/2009 Sb.'

vyhláška č. 383/2009 sb.' o Účetníchzáznamech v technické formě vybraných Účetních
jednotek a jejich předávání do centrálního systému Účetníchinformacĺ státu a o poŽadavcích
na technické a smíšenéformy účetníchzáznamů (technická vyhláŠka o účetníchzáznamech),
vyhláŠka č.22012013 sb.,
vybraných Účetníchjednotek.

Snrl20OLlDob
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obsahové náleŽitosti zprávy o výsledku přezkoumání hospodařenĺ
Podle auditorského standardu č,. 52

a

ustanovení $ 10 odst.

2 aŽ 5 zákona o

přezkoumávání

hospodaření.

Jedná se zejména o:

a)

identifikačníúdaje, jimiŽ jsou název Územního celku, jména a funkce auditorů zÚčastněných

na přezkoumání a přibraných osob, mĺsto, kde se přezkoumání uskutečňovalo, období'
v němŽ probíhalo, dále rok, za kteý bylo přezkoumání vykonáno, a datum vyhotovení této
zprávy,

b)

c)

d)
e)

název zprávy o přezkoumání hospodaření,

popis předmětu přezkoumání hospodaření,
rámcový rozsah prací,

výčet právních předpisů poużitých auditorem pro posouzení souladu hospodaření s těmito
předpisy'

Đ

g)
h)

definování odpovědnosti Územního celku,
definování odpovědnosti auditora,

popis zjiŠtěnýchchyb

a

nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními

právními předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání, které nebyly dodźeny,

ĺ) označenídokladůa jiných materiálů, ze kteých zjiŠtěnípodle písmena b) vychází,
j) závěr z přezkoumání,
k)

l)

podpis auditora odpovědného za pŕezkoumání a datovanou doloŽku

o

převzetí zprávy

představitelem územníhocelku stvzenou jeho podpisem,

Závěr z přezkoumání hospodaření podle lSAE 3000

m) závér zprávy

o

výsledku přezkoumání hospodařenĺ musí obsahovat

vyjádření,

zda při přezkoumánĺ hospodaření:
fa) nebyly zjiŠtěnychyby a nedostatky, nebo

fb) byly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení $ 10 odst.3 písm. b) zákona
o přezkoumání hospodaření, anebo
fc) byly zjiŠtěny nedostatky podle ustanovení$ 10 odst. 3 písm. c)zákona o přezkoumánÍ
hospodařen í spočívajĺcí:

1.

2'

v poruŠenĺrozpočtovékázně,

v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,

3. v

pozměňovánÍ zäznamů nebo dokladů V rozporu

se zvláŠtnímiprávními

předpisy,

4. v

porušení povinností nebo překročenípůsobnosti územníhocelku

stanovených zvláŠtnímiprávnĺmi předpisy'

5' v

neodstranění nedostatků zjiŠtěnýchpři dÍlčímpřezkoumání

nebo při přezkoumáníza předcházející roky, nebo
Snrl20OUDob
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6. V

nevytvoření podmĺnek pro přezkoumání podle

s7

odst.

2

zákona

opřezkoumávání hospodaření, znemoŽňující splnit poŽadavky stanovené
v $ 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření,
fd) dalŠípovinné náleŽitosti podle zákona o přezkoumání hospodaření.

1.

upozorněnĺ na případná rizika, která lze dovoditze zjĺŠtěnípodle písmene b)
a která mohou

2'

mĺt negativní dopad na hospodaření Územního

celku

v budoucnosti,

uvedení podílu pohledávek a závazkü na rozpočtu územního celku a podílu
zastaveného majetku na celkovém majetku územnĺhocelku,

3.

výrok o tom, Že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů

za poslednÍ 4 rozpočtovéroky, v opaÖném případě se uvede, o kolik jeho dluh
překročil průměr jeho příjmů.

n)

povinnou přĺlohou zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeníje i stanovisko podle $ 7 odst.

1 písm. f) zákona o

přezkoumávání hospodaření, pokud bylo příslušnémuauditorovi

doručeno,

o)

datum vyhotovení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Sml20OUDob
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oprávněné poŽadavky auditora
Podle ustanovení $ 2'1 odst. 2 zákona o auditorech má auditor právo, aby mu Účetníjednotka poskytla
veŠkeréjím poŽadované doklady a jiné pĺsemnosti, dále informace a vysvětlení potřebná k řádnému
poskytnutí auditorských sluŽeb.

Jedná se zejména o:

a)

předloŽení Účetní závérky sestavené podle českých předpisů v originálním exempláři
v českémjazyce, podepsanou statutárním orgánem;

b)

c)

předloŽení finančníhovýkazu (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu);

zajištění přístupu k úČetnímknihám, účetnímpísemnostem a dokumentům zadavatele, včetně
mzdové evidence, zápisů z jednání zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva a komisí rady

za jakékoli časovéobdobí a v poŽadovaném čase, rozsahu a podrobnosti, a to současně
s informacemi a vysvětleními od odpovědných pracovníků zadavatele. Vykonavatel
je oprávněn

si vyŽádat písemnépověření o přístupu k informacím vedeným o zadavateli

u bank, právníků a finančníchÚřadů;

d)
e)

umoŽnění přístupu do veŠkeých prostor a k veŠkerémumajetku zadavatele;

umoŽnění Účasti vykonavatele při inventarizaci majetku

a

závazků zadavatele. Zadavatel

oznámĺ vykonavateli termíny konání těchto inventur nejméně jeden měsíc před jejich

f)

konáním, pokud nenĺ dohodnuto jinak;
poskytnutí ,,ProhláŠenívedenĺ " na Žádost vykonavatele, potvzujícídůleŽitá ústnívysvětlení
a prohláŠenĺučiněná pracovnĺky zadavatele, podepsané orgánem oprávněným jednat

g)

za zadavatele,
informování vykonavatele o výsledcĺch svého posouzenĺ rizika vztahujícíhose k moŽnému
významnému zkreslení účetnízávěrky v důsledku podvodu a o vŠechvýznamných zjištěných
podvodech ýkajĺcíchse zadavatele, s moŽným dopadem na účetnízávěrku, či podezřeních
na takové podvody;

h)

ujištěnío nezveřejněnĺ informací

ze

strany zadavatele, které předtím nebyly ověřeny
vykonavatelem, způsobem, kteý by mohl jejich uŽivatele uvést v omyl, Že vykonavatelem
ověřeny byly.
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Smlouva o zŕizenívěcného břemene
uzavřená podle ustanovení$ 59 odst. 2zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění
a 5 t257 a následujících ustanovenízákona č. B9lŻ0t2 Sb., občanský zákoník, v platném znění

smlouvy:

Číslo

5ltl2o2o
Smluvní strany

obec Dobřejovice
se sídlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
datová schránka:

Na Návsi 26, PSč 251 01 Dobřejovice,
Maftĺnem Sklenářem, starostou

0024014I
c200240427

plátce DPH
Komerčníbanka, a.s., č. ű.: 6L22201/0100
nTua9vb

jako povinný na straně jedné
a

Pražská plynárenská Distribuce' a.s.' člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

sídlem:

se
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 10356
Mgr. Janou Hyklovou na základě pověřeníze dne 3. t.20t7
Ż74o35O5
Cz274o35o5
plátce DPH
bankovníspojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 6103692/0800
datováschránka: w9qfskt

zastoupená:
lČo:
DIČ:

jako oprávněný na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení
1

oprávněný je provozovatelem distribučnísoustavy (dále jen ,,PDs") na území,vymezeném
lĺcencí,ve smyslu zák. č.458/2000 Sb., energetický zákon, v platném zněnía je oprávněn na
základě uvedeného zákona, v souladu s podmínkami vypl'ývajícímĺze zákona č. 183/2006 sb.,
stavební zákon, v platném znění, zřizovat na cĺzíchnemovitostech plynárenská zařízení.
Distribučnísoustava je provozována ve veřejném zájmu a je inženýrskou sítíve smyslu s 509
občanskéhozákoníku, v platném znění. PDS má povinnost zajišťovatspolehliý provoz a
rozvoj distrĺbučnísoustavy na území,vymezeném licencĹ přičemžzřízenítohoto věcného
břemene je ze strany oprávněného jedním ze zákonem daných předpokladů pro plnění této
povinnosti.

rl6

2.

Povĺnný z věcného břemene prohlašuje, že je r,nýlučným vlastníkem pozemků

parcelv
Lt6l48
116l49

kat. území
Dobřejovice
Dobřejovice

obec

kat. úřad pro

kat. pracoviště

čísloLV

Dobřeiovice
Dobřeiovice

Středočeský kraj
Středočeský krai

Praha - uŕchod
Praha - vrichod

10001
10001

(dále jen Pozemky).
3

Pozemky se nachází na území,vymezeném licencí, v němž oprávněný provozuje distribuční
soustavu. oprávněný má povinnost zřídit věcné břemeno, umožňujícímu Ve smyslu $ 59
odst. 2 energetického zákona zřídit a provozovat na Pozemcích zaŕízenídistribučnísoustavy
(dále jen plynárenské zalízení).

4

oprávněný z věcného břemene prohlašuje, že na uýše uvedených Pozemcích je umístěna
stavba plynárenského zařízení - sTL plynovodnípřípojky'

II.
Předmět smIouvy
Předmětem této smlouvy je zřízení a vymezenívěcného břemene osobní služebnostĺenergetického
vedení podle $ 59 odst. 2 energetĺckéhozákona, nepodléhajícíúpravě služebnosti inženýrskésítě

dle $ t267 občanskéhozákoníku (dále téžjen ,,věcné břemeno"). obsah věcného břemene je
specifikován v článku III. této smlouvy. Věcné břemeno se zřĺzuje k tížiPozemků ve prospěch
oprávněného v rozsahu, uvedeném V této smlouvě a vypl'ývajícím z příslušných ustanovení
energetického zákona'

nr.

Specifikace věcného břemene
1

Povinný za podmínek, ujednaných v této smlouvě, zŕizuje dle geometrického plánu
č. 964-546ĺ20L9 a č. 965-546ĺ2019 ve prospěch oprávněného k tížiPozemků právo,
odpovídajícívěcnému břemeni, spočívající
v umístění stavby plynárenského zaYízenína
Pozemcích a v právu přístupu a vjezdu na Pozemky za účelemzajištěníbezpečnéhoprovozu'
údržby,oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení. Věcné břemeno zahrnuje téžprávo
oprávněného provádět na plynárenském zařízení úpravy za účelemjeho ýměny, modernizace
nebo zlepšeníjeho ýkonnosti, včetně jeho odstranění.

2

Geometrický plán č. 964-54612019 pro účelyzřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto
článku, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha ýchod dne 7.6.2019 pod čj. PGP-1853l20t9-209, je přílohou č. 1 a geometrický plán
č.965-546l20L9 pro účelyzřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto článku, schválený
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálnípracoviště Praha - rnýchod dne 7.6.2019
pod čj. PGP-1855/20L9-209, je přílohou č. 2. obě ýto přílohy jsou nedílnou součástí této
smlouvy.

3

Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Pozemků přecházejí práva a
povinnosti, vypl,ývajícíz věcného břemene, na nabyvatele Pozemků.
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4

oprávněný prohlašuje, že právo odpovídajícívěcnému břemeni podle této smlouvy přijímá.
Povinný prohlašuje, že sĺ je vědom své povinnosti toto právo strpět a nerušit a zavazuje se
zdržet se veškeréčinnosti, která by vedla k ohroženíplynárenského zařízení, specifikovaného
v této smlouvě, nebo k omezeníuýkonu práva oprávněného dle této smlouvy.

IV

výše náhrady za zřizení věcného břemene
1

2

Právo podle ustanovení čl. m. této smlouvy se zřizuje jako úplatné,a to za jednorázovou
náhradu ve uýši I.574,- Kč + 331,- Kč l2L o/o DPH/, tzn. celkem 1.905,- Kč /slovy:
jedentisícdevětsetpět korun českých/ včetně DPH.

Tato Smlouva o zřízení věcného břemene se bude považovat za daňor,ný doklad dle $ 26 a
následujících zákona č.23512004 Sb., o dani z přĺdané hodnoĘ, ve znění pozdějších předpisů.
Pro účelytéto smlouvy se povinný považuje za dodavatele a oprávněný za odběratele. Číslo
daňového dokladu je rovno číslusmlouvy oprávněného. Za den uskutečnění zdanitelného
plnění se považuje den uzavření této smlouvy. oprávněný uhradí uýše uvedenou částku
povinnému na účet,uvedený v záhlavítétosmlouvy, a to do 21 dnů poté, co bude vyrozumění
o provedení vkladu práva dle této smlouvy příslušným katastrálním úřadem doručeno
oprávněnému.

3

4

5

Povinný a oprávněný se dohodli, že v případě, kdy povinný ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění nebude mít zveřejněn účetdle příslušných ustanovenízák. č.23512004 Sb., o DPH, na
kteý má b'it zaplacena úhrada za zřízeníVB, nebo bude vyžadovat platbu na účetvedený
poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku bude tato platba provedena tak, že
částku, představující DPH, zaplatíoprávněný přímo na účetsprávce daně povinného.

se dohodli, že v případě, kdy u povinného ke dni uskutečnění
plnění
zdanitelného
bude zveřejněna způsobem umožňujícímdálkouý přístup skutečnost , źe 1e
nespolehliým plátcem dle zák. č.23512004 Sb., o DPH, bude úhradazazŕízeníVB provedena
tak, že částku, představující DPH, zaplatí oprávněný přímo na účetsprávce daně povinného.
Povinný

a

oprávněný

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

v.
Doba truání věcného břemene
Věcné břemeno, zřízenétouto smlouvou' se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech,
stanovených zákonem.
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vr.
ostatní ujednání
1

2

3

Povĺnný uislovně souhlasí, aby oprávněný a jeho případnísmluvnípaĺtneři v době do povolení
vkladu věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovĺtostí Pozemky užívalza účelem
zajĺštěníbezpečného provozu/ údržby,oprav a stavebních úprav plynárenského zaYízení'

oprávněný má ve vztahu k Pozemkům dále oprávnění, která mu, jako PDS, vznikem věcného
břemene dle této smlouvy příslušípředevším z ustanovení $ 59 odst. 1 písm. f,) a g)
energetického zákona:

a)

vstupovat a vjíždětna Pozemky v souvislosti s realizací práv, vypl,ývajícíchz věcného
břemene;

b)

odstraňovat a oklešťovat na Pozemcích stromoví a jiné porosĘ, provádět lĺkvĺdaci
odstraněného a okleštěného stromoví a jĺných porostů, ohrožujícíchbezpečnéa
spolehlivé provozování plynárenského zařízení v případech, kdy tak po předchozím
upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám povĺnný.

oprávněný je povinen při ýkonu práva dle této smlouvy postupovat dle příslušných ustanovení
energetického zákona a co nejvíce šetřit práva povinného. Po skončeníprací je oprávněný
povinen uvést vždy Pozemky do předchozího stavu a nenĹli to možnés ohledem na povahu

provedených pracl, do stavu odpovídajícíhopředchozímu účeluči užívánínemovitosti a
bezprostředně oznámĺt tuto skutečnost povĺnnému.

4

Jednat ve věcech, souvisejících s uýkonem práv podle této smlouW, je za stranu povinnou
oprávněn Maftin Sklenář - starosta, tel. č.: 7Ż5 02L 828 V případě změny v osobě oprávněné
za povinného jednat, se povĺnný zavazuje, tuto změnu bezodkladně ohlásĺt oprávněnému. Za
oprávněného je ve věcech, souvisejícíchs uýkonem práv podle této smlouvy, pověřen
provozně-technĺcký útvar, kontaktnítel. č.: 267 I75 650.

vil.
Závěrečná ustanovení
1

2

Povĺnný, je-li fyzickou osobou, bere na vědomí, že oprávněný zpracovává osobní údaje
povinného v souladu s příslušnými právnímĺ předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením
o ochraně osobních údajů,a že poskytnutíjeho osobních údajůje smluvním požadavkem a
pro řádné uzavření smlouvy má povinnost povĺnný Mo osobní údaje poskytnout. Veškeré
informace o tomto zpracování osobních údajůjsou uvedeny v dokumentu Informační
memorandum dostupném na www.ppdistribuce.cz a dále na vyžádánív sídle oprávněného.
Podléhá-li tato smlouva povĺnnosti uveřejnění prostřednicWím registru smluv dle zákona č.
340l20t5 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňovánítěchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinný zajĺstíuveřejnění této
smlouvy v regĺstru smluv. Uveřejnění této smlouvy provede po znečitelněnízejména

-rl

o

obchodního tajemství, osobních údajů,chráněných provozních informací (údajů,vedoucích
k identifikaci plynárenského zaŕízení)a bankovních spojení.

3'

Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu
náležitostech a neexistují náležitostĺ, které by smluvní strany neujednaly.

4.

Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji povinný či oprávněný podepíšís jakoukolĺv změnou či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu,
odchylku nebo dodatek následně schválí.

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností origĺnálu. Jeden stejnopis je
určen pro potřeby příslušnéhokatastrálního úřadu k řízenío povolení vkladu práva,
odpovídajícíhověcnému břemenĺ, do katastru nemovĺtostí'Každá ze smluvních stran obdržípo
jednom stejnopisu.

6.
7.
8.

9.

o veškeých jejích

Smluvnístrany se dohodly, že návrh na vklad práva odpovídajícíhověcnému břemeni dle této
smlouvy do katastru nemovitostí bude předložen Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha - vychod, prostřednictvím oprávněného.
Věcné břemeno podle této smlouvy vzniká v souladu s příslušným ustanovením občanského
zákoníku zápisem do veřejného seznamu, kteým je katastr nemovĺtostí.
Pokud se něco v této smlouvě ukáže neplatným či to bude bránit vkladu práva odpovídajícího
věcnému břemeni do katastru nemovitostí, neznamená to zánik smlouvy, ale strany se
dohodnou podle zásad poctivého obchodního sĘku o nahrazenítextu jiným, sledujícímstejný
účelnebo o doplnění podkladů pro příslušný katastrální úřad.

Tato smlouva nab'ývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvnímĺstranamĺ,
přičemžrozhodujícíjedatum podpisu poslední smluvní strany. V případě povinnosti uveřejnit
smlouvu v registru smluv, tato nab'ývá účĺnnostidnem uveřejnění.

10.

Smlouva můžeb,it měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovanýchpísemných
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

11.

Smlouva a právnívztahy z nívypl,ývajícíseřídíprávním řádem Českérepubliky.

t2.

Na právní vztahy, vypl'ývající nebo souvisejícís touto smlouvou a v ní nebo v energetickém
zákoně ýslovně neupravené se přĺměřeně uplatní ustanoveníobčanského zákoníku.

13.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně neýhodných podmínek, což sWrzují
sr,nŕmi podpisy.

L4.

Doložka dle ustanovení $ 41 zákona č. L28l2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchprávních
předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno orgánem obce
zastupitelstvem obce
Dobřejovice' usnesení č.2020lLglt2, dne 11' 6. 2020.

-

sl6

Příloha:

1.
2.

Geometrický plán č. 964-546l20L9
Geometrický plán č. 965-546l20L9

V Dobřejovicích dne

V Praze dne

Povinný:

oprávněný:
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Martin Sklenář
starosta

Mgr. Jana Hyklová
na základě pověření
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