Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 146/25/2020
ze dne 29. 5. 2020

Uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Zdiby a společností
Zlínské stavby a.s.
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
předložené znění Smlouvy o dílo předkládané k uzavření mezi obcí Zdiby a
společností Zlínské stavby, a.s., IČO: 25317300, se sídlem: K majáku 5001, PSČ: 761
23 Zlín, a to na dílo „Výstavba hřiště pro základní školu“, ve znění přiloženém jako
příloha č. 1 tohoto usnesení;

II. Schvaluje
předložené znění Smlouvy o dílo dle odstavce I tohoto usnesení;

III. Rozhoduje
o uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Zdiby a společností Zlínské stavby, a.s., IČO:
25317300, se sídlem: K majáku 5001, PSČ: 761 23 Zlín, a to na dílo „Výstavba hřiště
pro základní školu“, ve znění přiloženém jako příloha č. 1 tohoto usnesení;

IV. Ukládá
starostce obce Zdiby
zajistit podepsání Smlouvy o dílo, ve znění přiloženém jako příloha č. 1 tohoto
usnesení.
Lhůta: 5.6.2020
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby
Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka, Mgr. Beata Sabolová

Provede:

starostka

Příloha:

Smlouva o dílo

Projednáno s:
Na vědomí:

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 146/25/2020
Radě obce Zdiby je předkládána Smlouva o dílo, jejíž předmětem je vybudování hřiště pro základní
školu. Hodnota díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku 1.682.170,29 Kč včetně DPH.
Současně však obec Zdiby uplatnila vůči zhotoviteli svůj nárok na smluvní pokutu ve výši
1.658.000, - Kč ze Smlouvy o dílo na stavbu nové mateřské školy ve Zdibech uzavřené rovněž mezi
obcí Zdiby jako objednatelem a společností Zlínské stavby, a.s. jako zhotovitelem dne 7.5.2013 ve
znění dodatku č. 1. ze dne 8.7.2013 (dále jen „Smlouva o dílo na školku“).
V rámci této Smlouvy o dílo na školku došlo k výstavbě žluté a zelené budovy mateřské školy.
Bohužel dílo bylo provedeno vadně, kdy střechami obou budov do školek zatékalo. Vadné plnění
bylo předchozím vedením obce dne 23.3.2017 reklamováno, avšak neúspěšně. K odstranění
vadného plnění ze strany zhotovitele nedošlo.
V této fázi byla uvedená záležitost koncem r. 2018 převzata novým vedením obce, přičemž oprava
obou střech byla dne 10.7.2019 zhotovitelem řádně provedena. Současně v rámci dalších jednání
jako kompenzace, resp. sankce za prodlení s odstraněním reklamované vady bude na základě
předkládané smlouvy o dílo obci poskytnuto plnění v podobě výstavby sportovního hřiště pro
základní školu.
Tento úspěšný výsledek dořešení celé záležitosti považujeme za velmi přínosný jak pro obec
Zdiby, tak samozřejmě především pro děti navštěvující naši základní školu. Prostor hřiště před
družinou byl řadu let velmi neutěšený, bahnitý a mnohdy tak zcela nepoužitelný. Nové moderní
sportoviště bude jistě zdibskými žáky, jejich rodiči i základní školou vítáno.

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:
Obec Zdiby
IČO:
Sídlo:
č. účtu:
Zastoupena:
E-maill:
(„Objednatel“)

00241032
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
2623201/0100
JUDr. Eva Slavíková, starostka

a
Firma:
IČO:
Zápis v rejstříku:
Sídlo:
Zastoupena:
E-mail:
(„Zhotovitel“)

Zlínské stavby, a.s.
25317300
u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2090
Zlín, K majáku 5001, PSČ 76123
Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

Vzhledem k tomu, že
(i)

mezi smluvními stranami, tj. mezi obcí Zdiby jako Objednatelem a společností
Zlínské stavby, a.s. jako Zhotovitelem byla dne 7.5.2013 uzavřena Smlouva o dílo
ve znění dodatku č. 1. ze dne 8.7.2013 („Původní smlouva o dílo“);

(ii)

obec Zdiby tímto uplatňuje podle Původní smlouvy o dílo vůči společnosti Zlínské
stavby, a.s. smluvní pokutu dle Původní smlouvy o dílo ve výši 1.658.000, -Kč (dále
jen „Původní smluvní pokuta“) a smluvní strany tímto potvrzují, že obec Zdiby jako
Objednatel oprávněně reklamoval 1 vadu, a to chybné provedení ochranného
souvrství atikového zdiva, s jejíž opravou byl Zhotovitel v prodlení až do dne
17.7.2019;

(iii)

faktura na Původní smluvní pokutu je uvedena jako PŘÍLOHA 1 - FAKTURA;

(iv)

Původní smluvní pokuta má být kompenzována formou nepeněžitého plnění, a to
dodáním díla: „Výstavba hřiště pro základní školu“ („Hřiště“) dle této smlouvy;
Smluvní strany se dohodly, že Původní smluvní pokuta bude uhrazena formou
vzájemného zápočtu pohledávek tak jak je podáno v čl. 5 této smlouvy.

(v)

Hřiště má být postaveno v souladu s návrhem uvedeným jako PŘÍLOHA 2 – NÁVRH
HŘIŠTĚ („Návrh Hřiště“);

(vi)

smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že dodáním Hřiště, tedy díla dle této
smlouvy budou veškeré jejich nároky a práva z titulu Původní smlouvy o dílo
definitivně vyrovnána, a to jednou provždy a shodně prohlašují, že si převzetím
řádně dokončeného Hřiště Objednatelem a provedením úhrady dle čl. 5 odst. 5.3
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této smlouvy Zhotoviteli ničeho dalšího nedluží a zavazují se, že nebudou již vůči
sobě vznášet žádné další nároky související s Původní smlouvou o dílo;
dohodly se smluvní strany na následujícím:
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ – SPECIFIKACE DÍLA

1.1.

Stavba Hřiště bude provedena v souladu s Návrhem Hřiště za cenu uvedenou v
cenové nabídce v souladu s položkovým rozpočtem Hřiště uvedeným jako PŘÍLOHA
3 – NABÍDKA A ROZPOČET („Nabídka a rozpočet Hřiště“), a to ve lhůtě do 31.8.2020.

1.2.

Hřiště bude postaveno v místě areálu školy, adresa: Základní škola a Mateřská škola
Zdiby, U Školy 48, Zdiby 250 66. Objednatel předá místo ke stavbě Hřiště Zhotoviteli
na základě předávacího protokolu.

1.3.

Zhotovitel dle Návrhu Hřiště předloží objednateli ke schválení řádnou autorizovanou
projektovou dokumentaci Hřiště dle příslušných právních předpisů, a to včetně
vyřešení odvodnění plochy Hřiště před zahájením stavby Hřiště.

1.4.

Zhotovitel zajistí příslušné souhlasy a stanoviska a požádá o vydání stavebního
souhlasu ke stavbě Hřiště a následně zajistí jeho vydání před zahájením stavby Hřiště
tak, aby mohl Hřiště realizovat nejpozději do 31.8.2020. Objednatel vystaví příslušné
zmocnění na vyžádání Zhotovitele.

1.5.

Zhotovitel zrealizuje výstavbu Hřiště v souladu s projektovou dokumentací
schválenou Objednatelem, zajistí jeho zaměření, včetně dodání dokladů a
dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech paré v tištěné podobě a
v případě, že bude ze strany příslušného stavebního úřadu vyžadována kolaudace,
zajistí vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 31.8.2020.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele dodat Objednateli materiál a služby
a provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které je specifikováno
v článku 1 této smlouvy, jakož i v přílohách, které jsou nedílnou součástí této
smlouvy, a to včetně souvisejících nebo vyvolaných stavebních úprav nezbytných
k řádnému dokončení díla („Dílo“)

2.2.

Dílo bude realizováno v souladu s:

2.3.

a)

touto smlouvou a pokyny Objednatele;

b)

povoleními, souhlasy a závaznými stanovisky příslušných orgánů státní správy;

c)

právními předpisy platnými pro výstavbu hřiště pro potřeby základní školy;

d)

projektovou dokumentací schválenou Objednatelem;

e)

technickými normami ČSN nebo harmonizovanými normami EU; a

f)

platnými právními předpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa ke stavbě Hřiště a
prohlašuje, že v průběhu realizace Díla nebude uplatňovat nároky na změnu a úpravu
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smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se
s takovými podklady a se stavem místa výstavby Hřiště.
3.

CELKOVÁ CENA DÍLA

3.1.

Objednatel se za řádně provedené Dílo zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za skutečně
provedené stavební práce a poskytnuté služby nejvýše do ceny stanovené v Nabídce
a rozpočtu Hřiště, tj. do výše 1.390.223,38 Kč bez DPH; 1.682.170,29 Kč s DPH
(„Celková cena Díla“ nebo „Cena Díla“).

3.2.

Cena stanovená v Nabídce a rozpočtu Hřiště je Celková cena Díla za provedení prací
a obsahuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci Díla, včetně všech nákladů
souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků,
předpokládaná rizika spojená s prováděním stavebních prací, obecný vývoj cen,
zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.). Celková cena Díla je
platná až do konce všech prací spojených s předmětem plnění dle této smlouvy.

3.3.

Celková cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany Zhotovitele
nepřekročitelná. Výši Celkové ceny Díla je možné změnit pouze v případě změny
sazby DPH, zákonných poplatků nebo změn jiných daňových předpisů majících vliv na
cenu Díla.

3.4.

Požadované práce objednatele nad rámec Přílohy č. 3 Nabídka a rozpočet budou
zhotovitelem účtovány jako vícepráce a budou oceněny cenami ustanovenými dle
aktuálního ceníku RTS. Za vícepráce se přitom nepovažuje navýšení stávajících
položek uvedených v PŘÍLOZE č. 3, či jakákoliv chybějící položka nezbytná k provedení
Díla jako celku (dle PŘÍLOHA č. 2 – Návrhu hřiště), neboť Objednatel není odborně
způsobilou osobou s možností posouzení plnosti a kompletnosti předloženého
rozpočtu. Jako vícepráce tedy mohou být považovány pouze takové práce a dodávky,
které jsou jednoznačně nad rámec zadání plošného rozsahu hřiště a jsou požadovány
ze strany Objednatele.

4.

DOBA PLNĚNÍ

4.1.

Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas ve lhůtách uvedených v článku 1. Do
této doby se nezapočítávají překážky z důvodu prodlení na straně Objednatele,
z důvodu okolností předpokládaných touto smlouvou nebo z důvodu okolností vyšší
moci podle článku 12.4.

4.2.

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné zahájit či realizovat
Dílo v předpokládaném termínu, se zhotoviteli automaticky prodlužuje termín plnění,
a to minimálně o dobu prodlení objednatele, pokud nebude stranami dohodnuto
jinak.

5.

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

5.1.

Vlastnické právo k Dílu má po celou dobu provádění Díla Objednatel. Nebezpečí škody
na Díle přechází na Objednatele dnem jeho protokolárního převzetí. Do doby převzetí
Díla nese odpovědnost za škodu na Díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných
a dalších částech a na částech či součástech, které jsou na staveništi uskladněny
Zhotovitel.
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5.2.

Zhotovitel odpovídá od doby převzetí místa realizace Hřiště až do protokolárního
převzetí Hřiště Objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při
výstavbě. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření při sváření a zachování
pořádku v místě plnění.

6.

ZÁPOČET

6.1.

Celková cena Díla bude uhrazena po protokolárním převzetí dokončeného Díla podle
článku 8.1 této smlouvy Objednatelem, na základě faktury Zhotovitele.

6.2.

Smluvní strany se dohodly, že ke dni doručení správně vystavené faktury Zhotovitele
na Celkovou cenu Díla bude provedeno započtení Celkové ceny Díla na Původní
smluvní pokutu („Den započtení“), a to i v případě, že Původní smluvní pokuta
nebude k výše uvedenému dni dosud splatná.

6.3.

Jelikož je Celková cena Díla vyšší než Původní smluvní pokuta, zavazuje se Objednatel
uhradit tento rozdíl ve výši 24.170,29 Kč Zhotoviteli převodním příkazem na účet
Zhotovitele uvedený na faktuře na Celkovou cenu Díla, a to nejpozději do 1 měsíce
ode Dne započtení.

6.4.

Faktury musí být vystaveny v souladu s touto smlouvou a musí obsahovat veškeré
náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle aktuálně platných daňových předpisů.
V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat
chybné či neúplné údaje, je dotčená smluvní strana oprávněna ji vrátit k opravě či
doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení
faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

7.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1.

Zhotovitel je povinen provést Dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou
odpovědnost a ve sjednané době.

7.2.

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (e-mailem) Objednatele ke kontrole a prověření
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to
minimálně 1 pracovní den před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své
náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase zakrýt.

7.3.

Veškeré práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci a
oprávnění.

7.4.

Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl
vzniknout jeho činností.

8.

PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1.

Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude Dílo
připraveno k předání. Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady ve
znění platných předpisů ke kontrole Objednateli. K předávaným dokladům Zhotovitel
vyhotoví podrobný soupis.

8.2.

Nepředání dokladů je považováno za podstatnou vadu bránící převzetí Díla.
Objednatel, pokud neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen zahájit
přejímací řízení.
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8.3.

Nebylo-li Dílo předáno včas z důvodů na straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za
každý den prodlení. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém
se mimo jiné uvede i soupis ojedinělých vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje,
s termínem jejich odstranění. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro
ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými
nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem
neomezují.

8.4.

Nejpozději při předání Díla předá Zhotovitel Objednateli veškerou dokumentaci
skutečného provedení díla.

9.

SMLUVNÍ SANKCE

9.1.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu samostatně za každou
vadu či nedodělek, ve výši 200,-Kč, a to za každý den prodlení, v případě, že nesplní
termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.

9.2.

Za prodlení s odstraněním záručních vad je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní
pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.

9.3.

Za prodlení s odstraněním havarijních záručních vad je Objednatel oprávněn uplatnit
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

9.4.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvních
pokut a ostatních srážek dle této smlouvy vůči nárokům Zhotovitele na úhradu Ceny
Díla.

9.5.

Za prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu lze požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.6.

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně
povinné. Ve faktuře musí být uvedeno to ustanovení této smlouvy, které k vyúčtování
sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

9.7.

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení faktury.

9.8.

Uplatnění sankce nemá vliv na náhradu škody, škoda se nahrazuje v plné výši.

10.

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

10.1.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 24 měsíců („Záruční doba“).

10.2.

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po protokolárním převzetí Díla
Objednatelem, v případě vad či nedodělků, odstraněním poslední vady a nedodělku
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla.

10.3.

Objednatel je povinen záruční vady včetně následných vad písemně (e-mailem)
reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí
být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede,
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

10.4.

Objednatel je oprávněn požadovat:
a)

odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.);
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b)

odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, a to včetně vad následných;
nebo

c)

přiměřenou slevou ze sjednané ceny;

dle výběru Objednatele.
10.5.

Zhotovitel je povinen zahájit práce do 3 dnů od oznámení a vadu odstranit nejpozději
do 10 dnů. Pokud Zhotovitel odmítne odstranit vadu, je Objednatel oprávněn
požadovat slevu z ceny díla nebo vadu odstranit sám na náklady Zhotovitele.

10.6.

V případě, že Zhotovitel reklamovanou vadu neuzná, je povinen nejpozději do 5-ti
dnů po obdržení reklamace písemně podrobně zdůvodnit neuznání. V případě, že
dojde k rozporu ve věci uznání vady, Objednatel je povinen ji zdokumentovat a poté
nebo vadu odstranit sám na náklady Zhotovitele.

10.7.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i
reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
uplatněnou. Po dobu reklamace se pozastavuje běh záruční doby. Objednatel má
právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatňováním
práva na odstranění vady.

11.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a)

v případě, že je Zhotovitel v platební neschopnosti, probíhá insolvenční řízení
proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek
Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b)

v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména
v případě:
(i)

prodlení s řádným dokončením díla v termínu dle čl. 1 této smlouvy, a to
po dobu delší než 15 dnů;

(ii)

prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů;

(iii)

neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 15
dnů v rozporu s touto smlouvou;

(iv)

porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno
ani v dodatečné přiměřené lhůtě;

(v)

v jiném touto smlouvou výslovně uvedeném případě.

11.2.

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

11.3.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení
druhé straně.

11.4.

Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a
zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za
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jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, povinnosti mlčenlivosti a ochrany informací,
vlastnictví díla, náhrady škody v této smlouvě, jakož i další oddělitelná ustanovení.
11.5.

Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
a)

Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací oceněných v souladu
s Nabídkou a rozpočtem Hřiště, tento soupis se Objednatelem odsouhlasí;

b)

Zhotovitel vyzve písemně (e-mailem) Objednatele k převzetí části
realizovaného Díla a Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů po obdržení
zahájit převzetí nedokončeného Díla, o převzetí bude sepsán předávací
protokol;

c)

smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od
smlouvy, včetně náhrady škody.

11.6.

Dojde-li k odstoupení od této smlouvy nebo jinému ukončení této smlouvy předtím,
než bylo Dílo řádně dokončeno, je Objednatel oprávněn požadovat uhrazení Původní
smluvní pokuty, a to ve výši rovnající se rozdílu výše Původní smluvní pokuty a výše
ceny skutečně provedených prací odsouhlasených Objednatelem v souladu
s článkem 11.5. této smlouvy.

12.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1.

Zhotovitel se zavazuje být po celou dobu odpovídajícím způsobem pojištěn.

12.2.

Smlouvu lze měnit pouze písemně, po vzájemné dohodě smluvních stran.

12.3.

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti za Objednatelem.

12.4.

Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud
plnění brání „vyšší moc“ (například nouzový stav, živelná pohroma nebo válečný
konflikt). V takovém případě je možno práce zastavit na základě oznámení druhé
straně provedeném písemně (e-mailem).

12.5.

Každá ze smluvních stran uzavřením této smlouvy uděluje výslovný a bezpodmínečný
souhlas se zveřejněním této smlouvy (např. na úřední desce nebo webových
stránkách obce Zdiby) a se zpřístupněním skutečností uvedených v této smlouvě bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek a souhlasí s poskytnutím informací o této
smlouvě a jejím obsahu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů; to vše za dodržení právní úpravy osobních
údajů (tj. případné zveřejnění vyžadované právními předpisy bude provedeno jen
s jménem - bez dalších osobních údajů).

12.6.

Všechna oznámení či výzvy dle této smlouvy budou doručována na doručovací adresy
smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany si ujednaly, že
jakákoli písemná komunikace podle této smlouvy je platně vykonána: (i) osobním
převzetím (nebo odmítnutím převzetí při osobním doručování); (ii) doručením
poštou (nebo nepřevzetím zásilky určené k doručení adresátovy do vlastních rukou);
nebo (iii) doručením datovou schránkou – dle právních předpisů upravujících toto
doručování.
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13.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé,
svobodné vůle, prosté omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, zcela mu
porozuměly, bez výhrad s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

13.2.

Uzavření této smlouvy o dílo bylo projednáno a schváleno usnesením Rady obce
Zdiby č. 146/25/2020 ze dne 29.5.2020.

13.3.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
PŘÍLOHA 1 – FAKTURA
PŘÍLOHA 2 – NÁVRH HŘIŠTĚ
PŘÍLOHA 3 – NABÍDKA A ROZPOČET

13.4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech.

Ve Zdibech, dne …………………….. 2020

Ve Zlíně, dne ………………..2020

OBJEDNATEL
___________________________
Obec Zdiby
JUDr. EVA Slavíková, starostka

Ve Luhačovicích, dne …………………….. 2020

ZHOTOVITEL
____________________________
Zlínské stavby, a.s.
Ing. TOMÁŠ HLAVIČKA, předseda představenstva
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