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Objednatel:
Sídlo:
Zastoupená:
tČo:

(dále jen''objednatel'' )

na straně jedné

a

Zhotovitel:
Síd1o:
Zastouperrá:
Bankovní spojeni:
čís1o účtu:
IČo:

l.l. Zhotovitel
podmínek
Uhřice u
struktuře:

SMLOUVA O DTLO

obec Uhřice
Uhřice 84' 76833 Morkovice-SlíŽany
Mi ros|ava Bartošíková. starosta oLrce

00287857

(dále jen ''zhotovitel'' )

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce aroku v sor:ladu s $ 536 anásl. zákonač.5l3/1991 Sb' obchodního

zákoníku,vezněnípozdějšíchpředpisů.azapodmínekdáleuvedenýchtuto

MAS Východní Slovácko
Suchá Loz72,687 53 Suchá Loz
Mgr. Petrem cazdíkem, předsedou MAS
Česká spořitelna' a's.
r 4 r 804839910800
210 15 171

smlouvu o dílo:

članeIr t
Předmět smlouvy

se touto snrlouvou objednateli zavazqe, Že pro něi ve sjednané době a za s.iednaných

zpracuje Žádost o dotáci k projektu '.Řealizace lokálního biokoridoru LBK 2 v k'ú'

Kroměříže..' připravovaneno oo opatření 6.3. Obnova krajinných struktur a to ve

l. Žádosto dotaci do oPŽP, vč. odbomých povinných příloh

2. Kompletace Projektu

|.2. Veškeré odchylky od specifikace přeiimětu díla dlě i.1. rnohou být prováděny zhotovitelem pouze

tehdy, budou-li písenrně odsouhlaseny - a to formou.písemného dodatku ktéto smlouvě' JestliŽe

zhotovitelprovedepráceajináplněnínadtentorámecbezodsouhlaseníobjednatele.nemánárokna
jejich zaplacení.



;

2.1.

Článek 2
Cena dí|a a platebnÍ podmínky

objednatel a zhotovitel se dohodli. Že cena za výkon činností dle bodu č. l . l činí 20 000'- Kč
(slovy: dvacettisíckorun). Cena je konečná, zhotovitel není plátce DPř{.

objednatel a zhotovitel se dohodli najednorázové takturaci dle provedené činnosti uvedené v bodě

l'l' Vystavená f'aktura musí splňovat náleŽitosti daňového dokladu. Splatnost f'aktury je l4 dnů od

i ej ího doručení objednateii.

Smluvená cena je nejvýše přípuslná. Zahmuje veŠkeré náklady zhotcrvitele nutné k zhotoverrí díla,

jakoŽ i veŠkeré náklady související. Dohodnutotl cenu lze měnit pouze písemným dodatkem mezi

obj ednatelem a zhotovitelem.

JestliŽe bez zavinění zhotovitele dojde v průbělru prováděrrí díla k nutncrsti provést dílo odchylně,

a tím dojde i k moŽnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny' mohou být zhotovitelem tyto

práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprclstředně

nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na provádčnérn dílu' Zhotovitel však nrusí prokázat, Že

hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností

a událostí, které nemohl při vynaloŽení veškeré odbornosti předpokládat.

V případě, Že Íaktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data

splatnosti vrátit s tím' Že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem

splatnosti' V takovém případě nerri ob.iednatel v prodlení s úhradou t"aktury.

Článek 3
Doba plnění díla

Dílo bude předáno do j l .5.20l 3.

Článex 4
Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel je povinen poskytnout rra vyžáciání zhotoviteli potřebné podklady k provádění díla.

Roáttaay se rozumí projektová dokumentace pro stavební povolení a územní řízení a další nezbytné

poclklady související s daným dílem. energetický audit.

objednatel je oprávněn dílo v průběhu "ieho provádění kontrolovat prostřednictvim osoby. kterou

písemně k těmto právním úkorrům zmocní.

obiednatel může od srnlouvy odstoupit za podmínek upravených Obchodním zákoníkem.

2.3.

2.4.

2.?.

2.5.

3.1 .

41,

4.2.

Zpracování Žádosti o dotaci na projekt ..Realizace lokálního
biokoridoru LBK 2 v k.ú. Uhřice u Kroměříže"'
Komoletace oroiektů

4. J.
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4.4. JestliŽe je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla' smluvní strany

protokolárně pň"ao" inventarizaci u*sr'"y"n plriění' práci a dodávek provedených k datu' kdy

smlouva byla ukončena a na tomto základe provódou vyrovnání vzájemný'ch závazkťl a pohledávek

z toho pro ně lyplývajicích'

4.5. odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně' jinak je neplatné' odstoupení od smlouvy

musíbý.tdoručenodruhésrnluvnístraněpísemnouzásilkrrunadoručenku.

4,6.Zhotovireisezavazujezachovávatmlčenlivostoskutečnostech.skteýmipřišeldostykupři
provádění aita, a t ie'j byly obiednatelem označeny jako důvěrné'

Článek 5
Záruka za dílo

5.1'Zhotovitelsezavazuje,Žedílobudemítvlastnostistanovenévespecifikacidíia.atopodobuod
jeho protokor*"iň" pr.aání objednaleii 

"z 
p" případné schválení dokumentace pro daný progTam'

5.2. Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky díla" které byly po jeho převzetí způsobeny

objednatelem' neoprávněnýnr zásahern třetí osoty či neodvratitelnými událostmi'

5'3.Vpřípadě,Žepředanédílovykazujevady,musítytovadyobjeclnatelpisemněuzhotovitele
reklamovat' Písemná forma je poa*J'n'ou piátnort; ,"_klu*u... V ieklamaci musí objednatel uvést'

Iak se vady projevují'

5.4.Vpřípadě'Žesejednáovadu'kteroulzeodstranitopravou,máobjednatelprávona:
a)' bezplatné oástranění vad nebo nedodělků nebo

b) ,aplac.ni nákiadů na odstraněn; ""d " 
případě' kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo

odstraní ;;;;; pouŽije k jejich odstranění třetí.osoby. nebo

c) poskytnutí přiměřené slevy z ";;;;íi; 
odpovídajíci ro)sahu reklamovaných vad či nedodělků'

(z výŠe uvebených tří možnosti si vyberte pouzejednu)

d) oo.toup"ni ooimlouvy, r.oy uuJy ei nedodo'kylrou iakového charakteru' Že podstatně n'ěŽu)í

či dokonce brání v užívání díla'

5.5.Jestližejdeovady.kterénelzeodstrarritavadyčinedodělkyjsourakovéhocharakeru'Žepodstatně
ztěŽujíei doxoncá brárrí v uŽívání a]ň' prá'i. Žá objednatel má právo od smlouvy odstoupit'

5.ó.Reklamacevadmusíbýtdoručenazhotovitelinejpozdějiposlednídenzáručnílhůty,jinakpráva
objednatele z odpovědrrosti. za. 

";dy 
;;;i[;ji]. i*yu^ vŠak neběŽí po dobu' kdy je rekiamace

objednatele doručena Zhotoviteli aŽ do odstranění vad'

Článelr 6
Smluvní pokuty

6'1'Vpřípadě,Žezhotovitelbudevprodlenistennínemdokončenídíia.zaplatíobjednatelismluvní
pokutu u. uýui 0i;%;ceny díla za kaŽďý zapoěaý den prodlení.

6.2,Vpřípadě,Žeobjednatelbudevprodlenisezaplacenímfakturyzhotovitele,zaplatízhotoviteli
smluvní pokutu ve lryši 0'0l % , ..ny dila zakaŽdý zapoČatý den prodlení'



6,3.Zaplacenímsmluvnípokutynenídotčenoprávosmluvnístranynanáhraduškodyvznikléporušením
smluuní povinnosti, které se smluvní pokuta týká'

Čtánek 7
Závěrečné ujednání

Smluvní Strany se dohodly v souladu s $ 262 odst' 1 obchodního zákoníku' že závazkoý vztah

upravený touto smlou;;* ,:ouhy ve smlouvě výslovně neupravené a zní vyplývající, se řídí

úpravou obsaženou v obchodním zákoníku'

7.2. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou číslovaných písemných dodatků

odsouhlasených oběma smluvními stíanami'

1.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichŽkaŽdásmluvní strana obdrží po jednom'

7 .4. Smluvní strany prohlašují, Že je jim znám celý obsah sm1ouvY a že tuto s.mloulu uzavřely na ákladě

své svobodn e aitznevůle. Ná d,:t u' této skutečnosti pŤipojují svoje podpisy'

V Uhřicích, dne l3.5.2013

*.


