pŘíxnzruÍsMtoUVA
rrcurulcrÝ DozoR slłvrsNíKAA BozP PRo sTAVBU,,KoMUNITNícrĺrlrRuvl zDlBY"

(1)

uzavřená podle 5 2430 a násl' zákona č'.89/2oL2Sb', občanský zákoník, ve zněnípozdějšíchpředpisů (dále
jen ,,občanský zákoník"), mezi:
Obec Zdlby

sídlem:
Průběžná IL,250 66 Zdiby
lČo:
oo24Io32
zastoupený: JUDr. Eva Slavíková, starostka
bankovní spojení: účetč. 262320L/ot00, vedený u Komerční banky a.s.
se

(,,příkazce")

(Ż)

a

sídlem:
lČo:

se

ban kovní spojen

í:

účetč

(,,příkazník")

1.

ÚvooruíUSTANoVENí

1.1.

Stavba' Příkazce je investorem stavby ,,Komunitní centrum Zdiby" ( ,,stavba"), která bude realizována dle
projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené tng. arch.. Žąnnou Bileckou (,,projektová
dokumentace stavby") a dle smlouvy o dílo uzavřené se zhotoviteĺem stavby ( ,,smIouva o dílo na stavbu").

L.2.

Závazné oodkladv. Tato smlouva je uzavřena na základě následujících podkladů pro zajištění výkonu
předmětu plněnítétosmlouvy a které jsou pro příkazníka závazné:

a)
b)
c)
1.3.

2.
2.L.

nabídka příkazníka ze dne 8'3'2022;
projektová dokumentace;
smlouva o díĺostavby

obeznámenost s podkladv. Příkazník podpĺsem této smlouvy potvrzuje, že má k dispozici veškerévýše
uvedené závazné podklady, že se seznámĺl s jejich obsahem, že jsou dostatečné a že vůčiobsahu a podobě
těchto podk|adů nemá žádnévýhrady ani nepožaduje jejĺch doplnění.

pŘeouĚľ PLNĚNí
Předmět plnění. Příkazník se zavazuje poskytnout příkazci odborné služby spočívajícíve (i) výkonu
technického dozoru investora (TDl) nad prováděním stavby dle projektové dokumentace, a to v průběhu i
po dokončenístavby; a (ii) v zajĺštěníčinnosti koordinátora B0ZP (dále jen ,,předmět plnění"). Výkon
těchto služeb bude prováděn o"sobně příkazníkem.

2.2,

VÝkon TDl. Výkon TDl bude spočívatpředevším v následujících činnostech:

a)

seznámeníse s podklady, které majívlĺv na přípravu a realĺzacĺstavby;

1

b)
c)
d)

kontrole souladu provádění pracíse smlouvou o dílo, s projektovou dokumentacístavby a s časovým
harmonogramem stavby;
průběžnémsledovánĺ vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápĺsů;

průběžnétechnĺcké kontrole prací, technologických postupů prací a dodávek, zejména souladu

jejĺch provedení se zpracovanou projektovou dokumentací stavby, předanýmĺ technickými

podmínkami, technĺckými normami, technĺckými pokyny výrobců či dodavatelů jednotlivých
materiálů a technologických zalízenía ostatními předpisy a vydanými doklady vztahujícímĺse ke
kva

e)

l

itě stavebních prací;

cenové, věcné a technické kontrole prováděných prací a zjĺšťovacíchprotokolů porovnáním

s odsouhlaseným rozpočtem s potvrzením správnosti svým podpisem, včetně odsouhlasování faktur

zhotovitele stavby příkazci;

f)
g)

organizace a účastna kontrolních dnech stavby nejméně 1x za týden včetně pořízení zápisu;

účastina předepsaných zkouškách materiálů, konstrukcí a prací, kontrole dokladů a zpráv
prokazujících kval itu;

h)
i)

ohlašovánípřípadnýcharcheologických nálezů;
kontrole všech dokladů vyžadovaných smlouvou o dílo stavby po zhotoviteli pro předání a převzetí
stavby;

j)
k)
l)

vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění;
kontrole odstraňovánívad a nedodělků stavby;

kontrole dokumentace skutečnéhoprovedení stavby, protokolů
zkouškách;

m)
n)
o)

a

dokladů o provedených

řešenívšech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organĺzací nebo od občanůobce;

průběžnépořizovánífotodokumentacestavby;
identifikace hlavních rizik
problémů.

s

jejich vyhodnocením, včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých

2.3.

Předpisv TDl. Příkazník se zavazuje zajistiţ že výkon TDl bude odpovídat ustanovením zákona č.1'83/2006
Sb', o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a
souvisejícím normám a předpisům

2,4.

B9ZP. Výkon koordinátora BoZP bude spočívatpředevším v následujících činnostech:

a)
b)
c)

kontrola dodržování BOZP na stavbě;
plnění navržených opatření v průběhu stavby;

průběžnépořĺzovánífotodokumentaceopatření.

2.5.

Předpisv BOZP. Příkazník se zavazuje zajistit, že výkon koordinátora B1ZP bude odpovídat především
ustanovením zákona č.309/2006 Sb., o zajištění dalšíchpodmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícím normám a předpisům'

2.6.

odborná péče.Příkazníkse zavazuje poskytnout odborné služby předmětu plnění na vlastní náklady a
nebezpečítak, aby svou kvalitou i rozsahem odpovídaly účelutéto smlouvy. Příkazník se zavazuje
poskytovat služby předmětu plnění pečlivě a s náležitou odbornou péčía v souladu se zájmy a pokyny
2

příkazce' Příkazník je povinen bezodkladně příkazci sdělovat všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnĺt
či změnit pokyny čijemu známé zájmy příkazce'

3'

DoBA PŘEDMĚTU PLNĚNí

3.1.

Doba předmětu plnění' Dobou poskytování služeb předmětu plnění se rozumí doba ode dne předání
stavenĺštězhotoviteli stavby (předpokládá se březen zo22) aź do úplnéhodokončení stavby zahrnující
protokolárního předání stavby příkazci, následné kolaudace stavby včetně odstranění případných vad a
nedodělků a řádného vyklizení pracoviště stavby zhotovitelem stavby (předpokládá se únor 2023).

3.2.

Pozastavení prací. Bude-li příkazcem dán příkaz k dočasnémuzastavení poskytování služeb předmětu
plnění, je příkazník povinen tento příkaz uposlechnout a bez zbytečnéhoodkladu přerušit poskytování
služeb. Příkazce má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu
v kterékoliv fázi poskytování služeb.

4.
4.l.

DAtŠíPoVlNNosT!sMLUVNíCHSTRAN
Vstup na staveniště. Příkazce umoŽnípříkazníkovivstup do místa realizace stavby za podmínek dodržování
mlčenlĺvosti o všech skutečnostech, o kterých se příkazník dozví'

4.2,

Mlčenlivost. Příkazník se zavazuje během realizace předmětu plněníi po jeho předání příkazci, zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od příkazce nebo od jiných osob v souvislostĺ
poskytováním služeb předmětu plnění. Příkazník odpovídá za porušení mlčenlivosti i dalšímiosobami,
které se na poskytováníslužeb podílejí'

4,3,

Dalšíoovinnosti. Další povinnosti příkazníka:

a)
b)

přĺkazník bude jednat tak, aby zajistil optimální podmínky pro stavbu;
příkazník spoluodpovídá za ŕhenípostupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti
práce, ochraně zdraví při prácĺ a zachování pořádku při realĺzaci díla stavby a při poskytování
předmětu plnění;

c)

veškeréčinnosti předmětu plnění budou prováděny za realizace stavby a provozu v jejím okolí;
příkazník nesmí při plnění povinnostídle této smlouvy omezit realĺzaci stavby a provoz v jejím okolí;

d)

příkazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu příkazce nakládat sjeho majetkem ani
povolit takové nakládání s majetkem, který má příkazce ve svém držení, úschově či pod svou
kontrolou.

5.
5.1.

CENA
Jednotková cena' Cena za uýkon předmětu plněnídle této smlouvy je sjednána hodinovou sazbou ve výši
850 Kč/hod a úhradou cestovních a jiných souvisejícíchnákladů příkazníka v jednotkové výši 200 Kč za
jednu návštěvu stavby Tato cena je stanovena z nabídkové ceny příkazníka, je platná po celou dobu

předmětu plnění dle článku 3.1, (Doba předmětu plněnĄ, a

to i po případném prodloužení termínu

dokončení realĺzace díla stavby.
5.2.

Celková cena. Cena za předmět plněnícelkem je smluvními stranami sjednána v celkové výšĺ102.a00 Kč
bez DPH. Příkazník prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškerénáklady příkazníka spojené s realizací
předmětu plnění. Celkovou cehu nelze navýšit bez předchozího písemnéhosouhlasu příkazce. Pokud by
k prodloužení došlo z důvodů ležícíchna výlučně straně příkazníka, celková cena se nenavyšuje' Vícepráce
a méně práce budou oceňovány cenou dle článku 5'1'(Jednotkovó cena)'

6.

PLATEBNí PoDMíNKY

6.1.

Zálohv. NenĹlĺ dohodnuto jinak, příkazce neposkytuje zálohy předem.
a

-)

6,2, Fakturace. Fakturace bude prováděna měsíčně. Příkazník vystaví za provedené úkony v každém
kalendářním měsíci daňový doklad (fakturu). Přílohou faktury bude podrobný soupĺs provedených výkonů.
Každá faktura bude vŽdy příkazcem odsouhlasena připojením podpisu příkazce' Příkazce je povinen se
k soupisu pracívyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit
příkazníkovi k přepracování' odsouhlasený a podepsaný soupĺs provedených výkonů sloužíjakopodklad

pro zpracování faktur za poskytnuté služby. Nedojde-lĺ mezi smluvními stranami k dohodě

při

odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je příkazník oprávněn fakturovat činnosti, u
kterých nedošlo k rozporu.

6.3.

Pozastavení plateb. Příkazce je oprávněn pozastavit průběžnéúhrady ceny V případech kdy příkazník
neplní svoje povĺnnosti v souladu s touto smlouvou, přeruší poskytování služeb bez pokynu příkazce;
přeruší poskytování služeb z důvodů na straně příkazníka; a/nebo nepředá doklady nutné k odsouhlasení
soupisu provede ných prací.

6.4.

Vrácenífa kturv. Jestliže faktura (daňový doklad) ne bude obsa hovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti
dle příslušnýchprávních předpisů nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji Vrátit příkazníkovi s
uvedením vad. V takovém případě se přerušílhůta splatnostĺ a počne běžet znovu Ve stejné délce
vystavením op rave né fa ktury (daňového dokladu)'

6.5.

Den uskutečněnízdanitelného plnění. Den uskutečněnízdanitelného plněníje den, ve kterém příkazce
potvrdí podpisem správnost soupisu o provedených pracích. V případě požadavku příkazce z důvodu
splnění dotačních podmínek, je Zhotovitel povinen vyfakturovat již dokončené práce nebo činnosti ke dni,
který stanoví příkazce.

6.6.

Náležitosti fakturv. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení Ş29 zákona
č.z35/zo04 Sb., o danĺ z přidané hodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisů, a v případě poskytnutí dotace,
rovněž informace o spolufinancování zpříslušného Dotačníhoprogramu. Ztohoto důvodu rovněž,
v případě potřeby, je příkazník povinen vystavit daňový doklad samostatně na příkazcem specifikované
práce, a to včetně označeníjednotlivých položek, za součinnosti příkazce.

7.

NÁHRADA ŠxooYA PoJ!ŠTĚNí

7.L.

Náhrada škodv. Příkazník nahradíveškeréškody, ztráty, nároky, náklady, výdaje či ušlýzisk, kterévznikly
příkazci a jakýmkolív jeho zástupcům nebo třetím osobám, na zdravínebo na majetku z důvodů činností
příkazníka dle této smlouvy a/nebo vsouvĺslostĺs ní' Převzetíjakékoliv části předmětu plněníze strany
příkazce nezbavuje příkazníka jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost příkazce.

7.2.

Poiĺštění.Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnoupojistnou smlouvu, jejímžpředmětem

je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojĺstnou částkou ve výši
odpovídajícínejméněcelkové ceně předmětu plněnídle této smlouvy, jak je uvedena v článku 5'2(Celkovó
cena)' Kopii pojistné smlouvy předá příkazník příkazci nejpozději ke dni zahájení předmětu plnění dle
článku 3.I(Doba předmětu plněnĄ' Tuto, resp. odpovídajícípojistnou smlouvu, bude příkazník udržovat v
platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy, což příkazci doložína vyžádání.

8.
8.1.

SANKCE

Smluvní pokuta příkazníka. V případě, že příkazník nepředá předmět plněnínebo některou z jeho částíči
neprovede činnosti dle této smlouvy řádně a/nebo včas, jakož i v případě prodlení příkazníka s
odstraněním vad předmětu plnění, zavazuje se příkazci uhradĺt smluvní pokutu ve výši o,o5 yo z ceny
příslušnéměsíčnífakturované částky bez DPH za kaŽdý den prodlenĹ Nebude-li zřejmé o jakou částku se
jedná, bude stanovena průměrná měsíčnífakturovanáčástka, z nížse výši smluvní pokuty vypočte.
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8,2.

Úrok z orodlení příkazce. Pokud bude příkazce v prodlení s úhradou jakékoliv částky příkazníkovi dle této

Smlouvy, je příkazce povinen zaplatĺt ,jrok z prodlení ve výši o,o5 yo z neuhrazené částky za každý i
započatý den prodlení.

8.3.

Pokuta za porušení povinnosti k spolupůsobení při kontrole. V případě porušení povinnosti příkazníka
k spolupůsobení při kontrole dle článku IJ'3 (Finančnĺa jinó kontrola), které můžemít negativní dopad na
výsledek kontroly příkazce, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každétakové jednotlivé
porušení.

8.4.

Splatnosti smluvních pokut. Splatnost smluvních pokut se stanovíve lhůtě 1 měsíc po obdrženípísemného
vyčíslenísmluvnípokuty, ledaže je ve rnýzvě k úhradě uvedená jiná, přiměřená lhůta'

8.5.

Dočasnézádržné. V případě, Že příkazci vznikne nárok na uplatnění jakékoliv smluvní pokuty bude
oprávněn, nikoliv však povinen, zadržet peněžní prostředky ve výši odpovídající(předpokládanému)
nároku na smluvní pokutu zjakékoliv platby dle této smlouvy až do případného uplatnění nároku na
smluvní pokutu'

8.6.

Započtení.Příkazce je oprávněn jednostranně si započístjakékoliv nároky na smluvní pokutu vůči

8.7.

Trvaiícíoovinnosti a nárok na náhradu škodv. Uhrazením smluvní pokuty nezanĺká povinnost odstranit

příkazníkovi oprotĺ jakým koliv platebn ím nároků m příkazníka vůčipříkazci.
závadný stav ani nárok na náhradu škody'

9.

zMĚNY sMtoUVY

9.1.

Písemná forma. Tato smlouva můžebýt rušena, měněna nebo doplňována pouze písemnou formou

9.2.

Postoupení a zápočet' Příkazník není oprávněn postoupĺt na třetí osobu, zastavit, převést ani jinak
disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu
příkazce. Příkazník není oprávněn započítatjakoukoliv svou pohledávku vůčipříkazci proti jakékoliv
pohledávce příkazníka vůčipříkazci.

9.3.

9.4.

9.5.

10.

odstoupení od smlouw příkazcem. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud (i) Příkazník
opakovaně, závažně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv povinnosti dle této smlouvy; a toto porušení
nenapraví anĺ ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručenívýzvy příkazce k nápravě nebo vjiné
přiměřené lhůtě stanovené příkazcem; a/nebo na příkazce byl podán insolvenčnínávrh, návrh na výkon
rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh, bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku nebo o prohlášeníkonkurzu
nebo je příkazce předlužen; Vstoupído likvidace nebo učĺníjakýkoliv krok směřujícíklikvidaci; nebo bylo
zahájeno trestnístíhánípříkazce či některé z osob, jež jsou členy orgánů, a'(. jiź statutárních či dozorčích
nebo osob jim zmocněných podílejícíchse na r'ealizaci činnostídle této smlouvy.
odstoupení od smlouvv příkazníkem. Příkazníkje oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud příkazce bude v
prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně fakturované platby dle této smlouvy po dobu delšínež 1 měsíc a
takovou platbu nezaplatíani v dodatečnélhůtě 1 měsíc ode dne doručenívýzvyk zaplacení, přĺčemžprávo
příkazce zadržet části plateb v souladu s touto smlouvou nenídotčeno'
okamŽikem doručenípísemného oznámení o
Účinkv odstoupení. odstoupení od Smlouvy je účĺnné
odstoupení druhé smluvní strany' odstoupením od smlouvy zanikajívšechna práva a povinnosti smluvních
stran ze smlouvy, pokud není uvedeno dále jinak, a to k okamžiku účĺnnostiodstoupení'
KoMUNlKACE A DoRUČoVÁNí

10.1. Adresv' Pro doručování jakýchkoliv oznámení podle této Smlouvy budou používánynásledující adresy a
údaje:

(i)

Příkazce: obec Zdiby
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JUDr' Eva Slavíková, starostka, tel' č. 773

3'J.8 449, email: eva.slavikova@obeczdibv.cz

lng. Kateřina Kolářová, Ż'

místostarostka,

tel. č.

7731't3

860,

email:

kateri na. kolarova @obeczdi bv.cz

datová schrán ka: vt2b6m8

(ii)

Příkazník:

l

10.2. Změnv' V případě jakýchkoliv změn výše uvedených adres a údajů,oznámí příslušná Strana neprodleně
změnu svých adres a údajůdruhé smluvní straně.

10.3. Doručování. Všechna oznámení či výzvy dle této smlouvy budou doručována na doručovací adresy
smluvních stran uvedené v článku IO.1' (Adresy). Smluvní strany si ujednaly, že jakákoli písemná
komunikace podle této smlouvy je platně vykonána: (i) osobním převzetím oproti potvrzení (nebo
odmítnutím převzetí); (ii) doručenímpoštou s doručenkou (nebo nepřevzetím); (iii) doručenímdatovou
schránkou - dle právních předpisů upravujícíchtoto doručování nebo (iv) e-mailem, za podmínky, že
adresát přijetí e-mailu potvrdil, a to bud'e-mailem nebo jinou písemnou formou ad (i) až (iii). Smluvní
strany výslovně potvrzují, že za osobní převzetí komunikace dle tohoto článku se považuje i potvrzení
zápisu z kontrolního dne, zápisu ve stavebním deníku, zápisu ze schůzky, z jednání či jiné potvrzení
podpisem příslušnéoprávněné osoby smluvnístrany. Rovněž, příkazce i příkazník tímto výslovně potvrzují,
že pokyn, výzva či oznámení uplatněné dle této smlouvy provedené příkazcem e-mailem, je provedeno
platně a ve lhůtě pro písemné uplatnění, bylo-li prokázáno odesláníe-mailu ze strany příkazce-bez ohledu
na to, zda došlo k potvrzeníze strany příkazníka či nikoliv'

11.

zÁvĚnečruÁUSTANoVENĺ

11.1. Prorogačnídoložka. V souladu s ustanovením 5 89a občanskéhosoudního řádu tímto smluvní strany
sjednávají, že pro spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je v prvním stupni místně příslušnýsoud
příkazce'

11.2. ZveřeiněnÍ. KaŽdá ze Stran uděluje výslovný a bezpodmínečný souhlas se zveřejněním této Smlouvy (např.
na úřední desce nebo webových stránkách obce Zdiby) po příslušnéanonymizacĺ osobních údajů,se
zpřístupněním skutečností uvedených vtéto Smlouvě, bez stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek a
souhlasís poskytnutím informacío této smlouvě a jejím obsahu dle zákona č' 106/+999 Sb., o svobodném
přístupu k ĺnformacím,ve znění pozdějších předpisů; to vše za dodrženíprávní úpravy ochrany osobních
údajů.

11.3. Finančnía jĺná kontrola. Strany se zavazují splnit veškerépovinnosti a splnit podmínky pro osobu povinnou
a spolupůsobit při Výkonu finančníkontroly dle Ş2 e) zákona č.32012001'5b', o finančníkontrole ve veřejné
správě, ve zněnípozdějších předpisů. Zavazují se uchovávat veškerou dokumentaci souvisejícís realĺzací
činnostídletéto smlouvy a ohledně stavby včetně účetníchdokladů minimálně do konce roku 2028, ledaŽe
je v právních předpisech stanovena lhůta delší.Vtéto lhůtě se rovněžsmluvnístrany zavazují poskytovat
požadované informace a dokumentaci související s realizací činnostídle této smlouvy zmocněncům
pověřených orgánů (cRR, .MMR ČR, ĺvlt ČR, Evropské komise, Evropského účetníhodvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušnéhoorgánu finančnísprávy a dalšíchoprávněných orgánů státnísprávy) a jsou
povinny vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při prováděníkontroly součinnost' Příkazník
je povinen poskytovat příkazci na jeho vyžádáníjakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace
činnostídletéto smlouvy, bezodkladně, ve lhůtě stanovené příkazcem nebo příslušným orgánem veřejné
moci, jinak do 10 pracovních dnů od vyžádání.
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11.4. Platnost a účinnost.Tato Smlouva ńabývá platnosti i účinnosti podpisem obou smluvních stran.
11.5. Závěrečné prohlášení. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím
obsahem souhlasĹ že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojujísvé podpisy.
11.6. Steinopisv. Tato smlouva je vyhotovena Ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvnístrana obdržípo jednom z nich.
Ve Zdibech
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Příkazce
Obec Zdiby

lng. Vít Jakoub

JUDr. Eva Sla

re'
Vĺt J

starostka
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