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Naše čj.: MUSP 69349/2021
Naše sp. zn.: 36677/2021 MJP/EVNA

Návrh Smlouvy o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen občanský zákoník), v jeho platném znění
I. Smluvní strany.
Město Šumperk
se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
ÏČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, starostou
Zastoupené ve věcech technických: Stanislavem Šrámkem, technikem oddělení komunálních
služeb
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: 27-1905609309/0800
Dále jen: Objednatel
na straně jedné
a
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Dále jen: Zhotovitel
na straně druhé
uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského
zákoníku tuto smlouvu o dílo.
II. Předmět smlouvy.
1.
Na základě této smlouvy se zhotovitel vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje provést dílo v souladu s výkazem výměr a nabídkou.
2.
Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této smlouvy.
III. Předmět díla.
1.
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo
„Oprava místní komunikace na ul. Husitská v Šumperku“
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(dále jen dílo),
a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě
Předmětem plnění díla je provedení opravy povrchu (souvislé udržovací práce) stávající
komunikace o celkové výměře 1120 m2. Součástí bude doplnění dvojřádku ze žul. kostek. Dále
dojde k výměně stávajících uličních vpustí.
Základní příčný sklon bude 2,0 až 2,5%. Ve směrových obloucích dojde ke změně příčného sklonu
dle tabulky č. 10 z normy ČSN 73 6110. Dojde k minimální změně nivelety komunikace.
Maximálně však dle vyhlášky 10/1997 Sb., §14. Odvodnění bude zabezpečeno pomocí příčného
a podélného sklonu komunikace, který odvede dešťovou vodu pomocí stávající přídlažby ze
žulových kostek 10/10 do stávajících uličních vpustí, které dle vyhodnocení na stavbě budou
vyměněny (kus za kus).
Oprava bude spočívat v odebrání vrchní (100%) vrstvy stávajícího krytu ze živice. Dojde
k provedení krytové vrstvy pomocí živice.
Dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. bude odfrézovaná směs využita do nových směsí a nebude s ní
nakládáno jako s odpadem.
Rozsah předmětu díla je stanoven rozpočtem stavby dle zadaného soupisu prací s výkazem výměr
zpracovaným Ing. Zdeňkem Vitáskem, U tenisu 2625/1, 787 01 Šumperk, IČO 03938760
2.
-

-

Součástí předmětu díla je také:
provedení všech úkonů spojených se zvláštním užíváním komunikací, vyřízení veškerých
povolení, souhlasů, dopravní značení
veškeré potřebné staveništní zařízení, náklady na provoz a údržbu staveniště a jeho
následná likvidace po skončení díla, včetně uvedení ploch do původního stavu. Pokud
bude zhotovitel potřebovat pro zařízení staveniště a pro vlastní provedení díla připojení na
el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zřídí si tyto přípojky na vlastní náklad
zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního
prostředí
likvidace odpadů vzniklých během provádění díla, včetně uložení všech hmot na skládku
nebo předání oprávněné osobě, vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
IV. Cena díla

1.
Celková cena za zhotovení díla je stanovena s odkazem na soupis prací oceněný
zhotovitelem v jeho nabídce ze dne ………………. , tvořící přílohu a nedílnou součást této smlouvy,
jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí:
Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena celkem včetně DPH:

,- Kč
,- Kč
,- Kč

2.
Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako
nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně
veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
3.
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazby DPH. V tomto případě bude
celková nabídková cena upravena podle výše sazby DPH platné v době vzniku
zdanitelného plnění
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-

pokud objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly
předmětem nabídkového rozpočtu zhotovitele, nebo pokud objednatel vyloučí některé
práce či dodávky z předmětu plnění;
pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla
určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele;
pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy
známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají
prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.
Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, nebo méněpráce, je zhotovitel povinen
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k
odsouhlasení.
5.
Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného
oběma smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel
jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud
v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny
podle Sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce
realizovány.
6.
Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného
oběma smluvními stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových
cen podle položkových rozpočtů.
V. Platební podmínky
1.
Objednatel Město Šumperk při přijetí stavebních nebo montážních prací, které jsou
předmětem této smlouvy, nejedná jako osoba povinná k dani. Ve smyslu § 92a odst. 1) a odst. 2)
zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se režim přenesené daňové povinnosti
nepoužije.
2.

Objednatel neposkytuje zálohu.

3.
Úhrada ceny za dílo bude prováděna v penězích, v českých korunách, bezhotovostním
převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, nebude-li dohodou smluvních stran
stanoven účet jiný. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, faktur,
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně.
4.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše
90% ceny za dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek
odsouhlasený zástupcem objednatele. Zástupce objednatele je povinen vyjádřit se k výše
uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele
předmětný soupis schválí a podepíše, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou
v soupisu fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den schválení a podpisu soupisu
provedených prací a dodávek zástupcem objednatele.
5.
Zbylá částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bude uhrazena objednatelem
zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí celého díla a po odstranění všech vad a nedodělků
uvedených v předávacím protokolu. Konečné vyúčtování ceny za dílo provede zhotovitel
nejpozději do 14 dnů od úspěšného předání a převzetí díla či od případného úspěšného
odstranění vad či nedodělků zjištěných a vytknutých při přejímacím řízení.
6.
Faktura vystavená dle shora uvedených ustanovení této smlouvy bude doručena přímo
objednateli: Město Šumperk, Odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb, nám. Míru
364/1, 787 01 Šumperk. K faktuře musí být přiložen vyhotovený a schválený soupis prací.
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7.
Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystavovány se splatností 21 kalendářních
dnů ode dne jejich doručení objednateli.
8.
Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č.
235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její
splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně
vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen
fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
9.
Faktura je uhrazena dnem, kdy je fakturovaná částka připsaná na účet zhotovitele
uvedený na faktuře.
10.
Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo o své újmě odchylně od
obsahu a rozsahu předmětu plnění podle této smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny.
VI. Doba zhotovení díla
1.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli
v období:
Termín zahájení prací: nejdříve od 01.08.2021
Termín dokončení prací: nejpozději do 10.09.2021.
Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení díla nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení
prací.
2.
Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání objednateli před
dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít v dřívějším
termínu.
3.
Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se smlouvou, a to zejména v případě, že kvalita zhotovovaného díla neodpovídá
dohodnuté kvalitě. Zhotovitel je povinen se dohodnout s objednatelem na termínu opětovného
zahájení prací v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li
zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou
přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce
nebo prohlásí-li před jejím uplynutím, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy
odstoupit. Výše uvedené přerušení prací nemá vliv na v této smlouvě dohodnutou dobu plnění
díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4.
Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín
provedení díla posunut o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro
provádění prací na daných dílčích technologií jsou uvedeny v příslušných ČSN.
5.
V případě posunu termínu zahájení realizace díla nebo v případě překážek v realizaci díla
z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a posunut o minimálně shodný
časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologii
nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem,
musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení v závislosti
na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
6.
Dodatečné vícepráce nebo méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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VII. Způsob provedení díla
1.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen
zejména dodržovat a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými
normami, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny,
ochrany životního prostředí a odpadů.
2.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je na základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých
životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou
nápravu.
3.
Zhotovitel je povinen v místě provádění díla udržovat pořádek a čistotu a zavazuje se
odstranit na své náklady odpady v souladu se zákonem o odpadech, které jsou výsledkem jeho
činnosti.
4.
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zajistit na vlastní náklad čištění nebo
opravu využívaných komunikací při jejich znečištění či poškození jeho činností. Případné škody,
které vzniknou objednateli zanedbáním této povinnosti zhotovitele, je povinen zhotovitel uhradit.
5.
Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a
zařízení na místo provádění díla.
6.
Zhotovitel je povinen vést počínaje dnem zahájení stavební deník o pracích, které provádí
v rámci realizace díla, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů,
zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, v platném znění. Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro
objednatele.
7.
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a zda zhotovitel
provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost,
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem a v souladu se
smlouvou. Práce, které již v průběhu provádění díla vykazují nedostatky nebo jsou prováděny
v rozporu se smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými.
8.
Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových
ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství
neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat
na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je
povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí
9.
Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na místě provádění díla a že dílo
může být vyhotoveno způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
VIII. Předání a převzetí díla.
1.
Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho
provedení.
2.
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy
bude dílo připraveno k předání.
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3.
O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci
smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované
za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
4.
Drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a
nedodělky nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem
neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem. V tomto případě bude zápis o předání
a převzetí díla obsahovat i soupis případných drobných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím
řízení, přičemž tyto vady a nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší
než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo
předmětného nedodělku.
5.
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky podstatným
způsobem bránící užívání díla.
IX. Nebezpečí škody, odpovědnost
1.
Do doby předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za
škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla
zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených prací,
jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetím osobám, popř. objednateli.
2.
V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu
provádění díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo
třetí osobou na účet zhotovitele. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce
zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena faktura,
která bude zhotovitelem uhrazena do 21 pracovních dnů od doručení faktury.
3.
Škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel
objednateli do 21 pracovních dnů od doručení faktury.
4.
Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod
způsobených pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve
výši nejméně 1.500.000,- Kč.
X. Záruční doba – odpovědnost za vady díla
1.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době
bez vad a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.
2.

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po záruční dobu.

3.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet předáním bezvadného díla objednateli. Pokud je dílo převzato objednatelem s vadami a
nedodělky nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění
poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o předání a
převzetí díla.
4.
Vadu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bezodkladně a zhotovitel je povinen
dostavit se k projednání této reklamace do 3 dnů od výzvy objednatele. Veškeré oprávněně
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reklamované vady díla je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 14 dnů, pokud se strany
nedohodnou jinak, a to na vlastní náklady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem
oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem.
5.
Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny
objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.
XI. Smluvní pokuty.
1.
V případě porušení smluvních povinností se smluvní strany dohodly na následujících
sankcích:
- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s dokončením
a předáním díla v dohodnutém termínu dle čl. VI této smlouvy ve výši 0,05% z celkové
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení
dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného v zápisu z předání a
převzetí díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za
každý i započatý den prodlení
- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení
dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době, a to ve výši 5.000,- Kč
za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení
- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke znečištění
místa plnění předmětu díla či okolních pozemků např. odpady, a to ve výši 5.000,- Kč za
každý zjištěný případ
- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke škodě na
majetku objednatele a zhotovitel toto poškození na své náklady neodstraní nebo
nenahradí ke spokojenosti objednatele, a to ve výši 5.000,- Kč za každý případ
- povinnost objednatele uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za
každý i započatý den prodlení, pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve
stanoveném termínu
- označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla,
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní
pokuty v trojnásobné výši.
2.
Sankci(smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné.
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a
způsob výpočtu celkové výše sankce. Splatnost vyúčtovaných sankcí je dohodnuta na 14 dnů ode
dne doručení písemné výzvy oprávněné strany straně povinné k úhradě sankce.
3.
Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a výslovně
sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní
pokuta vztahuje.
XII. Odstoupení od smlouvy
1.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení se
zahájením díla po dobu delší než 5 pracovních dnů.
2.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
provádění díla na dobu delší než 7 kalendářních dnů.
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3.
Objednatel je oprávněn odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením díla
dle termínu uvedeného v této smlouvě.
4.
Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou
řádné faktury po dobu delším jak 30 dnů po termínu splatnosti.
5.
Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy,
pokud se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.
6.
V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně
oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení.
7.
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních
stran následující:
- zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od
této smlouvy
- zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje konečný daňový
doklad rozpracovaného díla
- zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a
objednatel do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme,
s tím, že může uplatnit své výhrady
- smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této
smlouvy
XIII. Závěrečné ujednání.
1.
Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou
a občanským zákoníkem, případně dalšími právními předpisy.
2.
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy
třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
3.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným
dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy,
protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
4.
Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.
5.
Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato
smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání
oprávněných zástupců smluvních stran.
6.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle. Ust. § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a
souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách,
úřední desce apod.
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7.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými
podpisy.
8.
Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech a obsahuje 1 přílohu. Objednatel obdrží dvě
vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.
8.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dle zákona
č.340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
9.

Tato smlouva byla uzavřena v souladu se usnesením RM Šumperk č.

ze dne.

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha:

1

Cenová nabídka zhotovitele

V Šumperku dne:
……………………………………
Objednatel
Mgr. Tomáš Spurný
starosta
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V Šumperku dne:
……………………………………
Zhotovitel

