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věcech smIuvních: lng. Jaromír opraviI
Kontaktní osoby
ve věcech technických:|ng. Jiří Svoboda

dá|e jen,,Zhotovite|.,

uzavřeli Sm|ouvu o dí|o tohoto znění:

Článer |. Předmět smIouvy

1. DoHoDNUTÝPŘEDMĚTPLNĚNÍZHoToV|TELE(DíLo),|.,|. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

,,B|oKoRlDoR . ProtipovodňoVá a protierozni
opatření, Palonín..

rea|izované jako veřejná zakázka ma|ého rozsahu, zadávaná mim reŽim zákona c, 13712006
Sb., o veřejných zakázkách, v p|atném znění (dále jen ,,dílo.,), v rozsahu uvedeném v zadávací
dokumentaci, která obsahuje projektovou dokumentaci pro stavební povo|ení a pro zadání
stavby, technickou zprávu stanovující da|ší podmínky pro provedení díla a po|oŽkový výkaz
výměr.

Objednatel:
SídIo:
IG:
DlČ:
Bankovní spojení:
císIo účtu:
Zastoupena:
Kontaktní osoba
ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba
ve věcech technických:

dále jen,,objednatel..

{



1.2. Předmět díla dále je:

časové úseky výstavby,

odpadech,.ž zajisteni veškeých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení dí|a,

charakteru k řádnému provedení dí|a,

majetku,

úhrady vyměřených pop|atků a nájemného,

ptátnyctr v době provádění a předání díla, kteými bude prokázáno dosaŽení předepsané
kvaliý a předepsaných technických parametrů dí|a, péče o nepředané objekty a

konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

kontaktních spojení),

vyhotovení a v datové podobě na nosiči v počtu 2 ks.,

operačním programu Životního prostředí, stanovených v čl. 7.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené vodst. 1,,|. a 1.2. tohoto článku budou
provedeny v rozsahu stanoveném v:

stanovující da|ší podmínky pro provedení dí|a avýkazu výměr (dá|e jen ,,PRoJEKT,.),

Zhotovite|em v rámci podané nabídky,

Městský úřad Mohe|nice, odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic'
Předmětem pinění je souhrn všech prací, dodávek a souvisejících sluŽeb, jak je vymezuje
PRoJEKT, a to vóetně veškeých prací a dodávek nezbytných pro úp|né zhotovení dí|a

v poŽadované kva|itě, i kdyby tyto práce neby|y v PRoJEKTU výs|ovně uvedeny. Předmětem
díia jsou téŽ práce, jeŽ neby|y dosud specifikovány a které vyp|ynou vý|učně z důvodů právních

či z iechnické nutnosti. Tyto práce jsou součástí díla d|e této smlouvy a nelze je povaŽovat za
dodatečné zakázky.
1.4. Zhotovite| se zavazuje provést díto v kvalitě stanovené technickými podmínkami

stanovenými v technické zprávé jako součásti PROJEKTU' Pro výsadbu stromů i
keřů budou pouŽity vyspě|é a zdravé ško|kované sazenice s odpovídajícím kořenovým
systémem. Travní směsi budou odpovídat přírodním podmínkám |oka|ity.

Veškeré pouŽité materiály a výrobky musí být nové, nepouŽité, musí mít 1. jakostní třídu a

musí být schvá|eny nebo musí vyhovovat pro pouŽití v Ceské repub|ice. Dí|o bude

odpovídat poŽadavkům českých právních předpisů, českým technickým normám a

v sou|adu s právními předpisy bude do|oŽeno předepsanými dok|ady, atesty a

proh|ášeními o shodě v sou|adu s přís|ušnými právními předpisy, např. zákonem č.

22l1gg7 Sb., o technických poŽadavcích na výrobky a o změně a doplnění někteých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením v|ády č. 163/2002 Sb., kteým se
stanoví technické poŽadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

apod. 
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1.5. ZhotoviteI prohlašuje, že se seznámi! s dostupnými podklady a se zadávací
dokumentací předanou objednate|em a Že neshledal v těchto dokumentech Žádné

1 závady. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místem provádění díla a se
I stavem a vybavením budoucího staveniště.
' 1.6. Smluvní strany se dohod|y, že zhotovitel je povinen před započetím provádění díla

zjistit skryté překáŽky. Zhotovitel výslovně prohlašuje, Že ke dni podpisu této
sm|ouvy žádné skryté překáŽky nezjisti|. ZhotoviteI prohlašuje, že zjistil skutečný
stav inženýrských sítí a jejich vedení před uzavřením této smlouvy.,|.7. objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za di|o za podmínek dá|e
v této smlouvě uvedených.

1.8. Změny díla
1.8,1' objednate| nepřipouští moŽnost víceprací.

PoŽadavky na změny a dodatečné stavební práce uplatní objednate| vůči Zhotovite|i
písemnou formou a jedině za podmínek stanovených v č|. 9' odst. 9,4' závazných
postupů pro zadávání zakázek spo|ufinancovaných ze zdrojů EU' nespadajících pod
ap|ikaci zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, V programovém období 2007-
2013' Zhotovite| v takovém případě vypracuje do tří dnů od před|oŽení poŽadavku
objednate|e soupis změn a jejich ocenění a před|oŽíje objednate|i k odsouh|asení spo|u
s návrhem na změnu této sm|ouvy' Současně Zhotovite| navrhne změnu termínu
dokončení a předání dí|a. ocenění nových prací provede Zhotovitel pod|e po|oŽkových
cen uvedených v nabídkovém rozpočtu (oceněného výkazu výměr) a pokud zde takové
práce nebudou uvedeny, pod|e cen stavebních prací stanovenou metodou po|oŽkového
rozpočtování a nás|edným oceněním jednot|ivých výkazů výměr cenami přís|ušného
konstrukčního prvku a stavební práce převzatými z přís|ušného kata|ogu Vypracovaného
společností URS PRAHA, a.s.

1,8,2. SníŽí.|i Se rozsah dí|a, nebudou-li zce|a nebo zčásti provedeny práce, které jsou
předmětem dí|a, anebo bude pouŽit jiný způsob provedení dí|a, sníŽí se cena díla o cenu
těchto prací, případně o to, co Zhotovite| změnou techno|ogie ušetři|. To p|atí i v případě
sníŽeného mnoŽství přesunovaných hmot v rámci staveništní dopravy či dopravy na
sk|ádku.

Článex ll. Doba p|nění

2.1. Dohodnutá doba plnění (termíny)
Zhotovite| se zavazuje dokončit a předat dí|o objednate|i v těchto termínech:

2'1,1' Zahájení provádění dí|a: 1 ,10'2014
2.1.2. Dokončení a předání dí|a: 31.12.2014'
2.2. Harmonogramplnění
2,2'1, Zhotovite| je povinen před započetím prací připravit a předat objednate|i časový

harmonogram rea|izace dí|a (dá|e jen ,,harmonogram..).
2.2.2. Dospěje-|i v průběhu provádění dí|a objednate| nebo pověřený technik jako technický

dozor investora (dále jen ,,TD|..) k závěru, Že skutečný postup prací a dodávek
neodpovídá schvá|enému harmonogramu, vYzve Zhotovite|e, aby písemně zdůvodni|
neplnění harmonogramu. Zhotovite| je povinen takové výzvě neprod|eně vyhovět.

2.2'3, Ke změně harmonogramu (zejména jeho prod|ouŽení) můŽe dojít jen po dohodě stran a
pouze V odůvodněných případech, vyvo|aných neočekávanými v|ivy bez zavinění
Zhotovite|e, jako jsou např. zce|a nepříznivé k|imatické podmínky, zjištění nutnosti
rea|izace vynucených víceprací apod. KaŽdý takový důvod pro prod|oužení termínu
rea|izace dí|a bude zaznamenán ve stavebním deníku a bude písemně schvá|en (včetně
odůvodnění) ze strany objednate|e a technického dozoru investora (TDl). V případě, Že
objednate| a TD| dojdou k závěru, Že prod|ouŽení termínu rea|izace dí|a by|o způsobeno
Zhotovite|em, je to důvodem pro up|atnění sm|uvní sankce.

2'2.4. Zhotovite| je povinen mít k dispozici a na Žádost objednate|e nebo TDl doloŽit popis
techno|ogických postupů a technických metod, kteých hod|á uŽít při provádění dí|a a to
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vŽdy před zahájením prací. Na výzvu TD| je Zhotovite| povinen techno|ogický postup
do|oŽit v takové formě a podrobnostech, kterou si TD| nebo objednate| výs|ovně vyžádá a
to bez v|ivu na změnu ceny dí|a.

2'2.5. Zhotovite| potvrzuje, Že ve své nabídce (harmonogramu p|nění) vza| v potaz stanovené
agrotechnické |hůty pro zak|ádání trávníků, výsadbu ze|eně, kácení dřevin, apod. Tyto
v|ivy nelze povaŽovat za důvody pro prod|ouŽení termínu rea|izace dí|a.

Článet< !|l. Místo p|nění

Místem p|nění dí|a jsou PRoJEKTEM vymezené pozemky v k. ú. Palonín.

Článer lV. Cena díla

Cena dí|a, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v č|ánku l' této smlouvy, se sjednává
dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4'1' Cena dí|a za p|nění uvedené a specifikované v č|ánku |. této sm|ouvy, činí:

Cena bez DPH: 689 621..Kč
DPH:
Cena s DPH:

144 820,.Kč,
834 442,-Ké

S lovy : os msettřicetětyřitisícčtyřistačtyřicetdva ko ru něes kých

4.2. V předchozích odstavcích toho č|ánku uvedená cena dí|a se sjednává jako cena pevná a
nepřekročite|ná (p|atná po celou dobu provádění dí|a aŽ do jeho dokončení a předání,
zahrnující veškeré nák|ady Zhotovite|e na rea|izaci díla včetně dopadů změn cenové
úrovně až do skutečného data předání tohoto dí|a a která nepřevyšuje nabídkovou cenu
Zhotovitele, s níŽ se Zhotovite| ucháze| o tuto veřejnou zakázku. Ka|ku|ace ceny by|a
provedena pod|e PRoJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovite| potvrzuje, Že cena dí|a
obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kva|itní zhotovení dí|a' veškeré nák|ady
spojené s úp|ným a kvalitním provedením a dokončením dí|a včetně veškeých rizik a
v|ivů (včetně inf|ačních) během provádění dí|a, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na
zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a
Iikvidace odpadů, pop|atků za sk|ádky, nák|adů na uzavírky komunikací a povo|ení
veřejného užívání komunikací, nák|adů na pouŽívání strojů, s|uŽeb, střeŽení staveniště,' úk|idu staveniště a při|eh|ých ploch, dopravního značení, nák|adů na zhotovování, výrobu,
obstarávání, přepravu zařízení, materiá|ů a dodávek, veškeých správních poplatků,
nák|adů na schva|ovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, ce|,
správních pop|atků, pop|atků za zábor veřejných p|och, provádění předepsaných
zkoušek, zabezpeč,ení proh|ášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiá|ů a prvků,
nák|ady na účast Zhotovite|e při ko|audačním řízení včetně nák|adů na odstranění
případných ko|audačních závad a jakýchkoliv da|ších výdajů spojených s rea|izací stavby.

Č|ánek V. P|atební podmínky

5.1. Právo na zap|acení ceny dí|a vzniká Zhotovite|i provedením dí|a. objednate| neposkytuje
zá|ohy na provádění dí|a.

5,2. Fakturu na cenu dí|a je Zhotovite| oprávněn vystavit až po dokončení dí|a bez vad a
nedodě|ků a po jeho převzetí objednatelem' niko|i však dříve neŽli po ko|audačním
souh|asu stavby, je-|i takový souh|as s oh|edem na charakter stavby vydáván. Datum
zdanite|ného p|nění bude odpovídat datu protoko|árního předání a převzetí daného
stavebního ceIku.
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5.3' Podk|adem k vystavení faktury - daňového dok|adu - je soupis skutečně provedených
prací vystavený Zhotovite|em a potvrzený TDl, oceněný V sou|adu s nabídkovým
rozpočtem (oceněným výkazem výměr). Je-|i cena skutečně provedených prací pod|e
tohoto soupisu z jakéhoko|i důvodu niŽší neŽ|i cena dí|a stanovená touto sm|ouvou, p|atí,

Že objednate| je povinen p|atit pouze cenu niŽší, která odpovídá skutečně provedeným
pracím. Veškeré dok|ady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovite|e předá Zhotovite|
TDl vŽdy ve třech vyhotoveních, která budou s|ouŽit výhradně pro potřeby objednate|e.

5.4' Faktura Zhotovite|e obsahuje nejméně tyto náleŽitosti:

(oceněným výkazem výměr),

vystavením faktury, bude před|oŽen TD| v tištěné podobě,

5.5. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúp|né údaje a náleŽitosti uvedené v odst'
5'1. a 5.3. tohoto č|ánku, je objednate| oprávněn ji do data spIatnosti vrátit Zhotoviteli. Po
opravě faktury před|oŽí Zhotovite| objednate|i novou fakturu se sp|atností uvedenou
v odst. 5.5. tohoto článku' RovněŽ tak zjistí-|i objednatel před úhradou faktury u
provedených prací vady, je oprávněn Zhotovite|i fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo
po jiném zániku odpovědnosti Zhotovite|e za vadu před|oŽí Zhotovite| objednate|i novou
fakturu se sp|atností uvedenou v odst. 5.5. tohoto č|ánku.

5.6. Splatnost ceny dí|a činí 30 ka|endářních dnů ode dne doručení řádně vystavené a
oprávněně vystavené faktu ry objed nate|i'

5,7, Uhrada ceny dí|a bude provedena bezhotovostně.
5.8. Případné vícepráce a méněpráce musí být ve faktuře účiovány oddě|eně.

Clánek Vl. Staveniště

6.í. Převzetí, provoz a vykIizení staveniště
6.1.1. Staveništěm Se rozumí prostor určený PRoJEKTEM. o předání staveniště bude pořízen

' protoko| o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.
Součástí protoko|u bude soupis oprávněných osob objednate|e a Zhotovite|e a soupis
organizačních poŽadavků objednate|e'

6,1,2. ode dne převzetí staveniště nese Zhotovite| nebezpečí všech škod na prováděném dí|e
aždo doby jeho předání objednate|i.

6.2, Vytyčenístaveniště
Zhotovite|je v rámci sjednané ceny dí|a p|ně zodpovědný za:

6.2.1' správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí dí|a;
6.2'2' zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v

této sm|ouvě uvedených.
Bude.|i během provádění díla zjištěna jakáko|iv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo
zaměření jakéko|iv části dí|a, je Zhotovite| povinen bezodk|adně na výzvu objednate|e
nebo TD| odstranit takové nedostatky na v|astní nák|ad, a to způsobem stanoveným TDl.

6.3. Úrtio staveniště
Zhotovite| je povinen udrŽovat staveniště i dí|o v čistotě a pořádku, bez hromadění
odpadů a zbytků materiá|u. Po ce|ou dobu provádění dí|a je Zhotovite| povinen provádět
řádný úk|id staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překáŽky, manipu|ovat se svými
prostředky a usk|adněným materiá|em a skladovat je tak, aby nepřekáŽe|y, při prováděni
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prací a dodávek a odstraňovat pravide|ně ze staveniště veškeré odpadky. Při nak|ádání s
odpady je Zhotovite| povinen se řídit ustanoveními zákona c, 18512001 Sb., o odpadech,
věznění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovite|je povinen předávat
TD| doklady o zajištění |ikvidace odpadů vznik|ých stavebními pracemi na díle v sou|adu
s pos|edně citovaným zákonem'

6.4. Vyk|izení staveniště
Zhotovite| je povinen nejpozději 7 ka|endářních dní po předání dí|a staveniště zce|a
vyklidit.

6.5. Dopravní opatření
6.5'1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení dí|a a

odstranění vad a nedodě|ků musí být prováděny v sou|adu s touto smlouvou tak, aby
nenarušiIy.

6'5'1.1' provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory v okotí
areálu a jejich bezpečnos[ ťo vše v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami
a ostatními doporučenými izávaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6'5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
6.5.2. Zhotovite|je povinen p|ně odškodnit objednate|e za jakéko|iv nároky a náklady, které mu

vznik|y v souvis|osti s narušením práv třetích osob, vyp|ývajících z č|ánků 6.5.1'1' a
6'5,1'2', a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
Zhotovite| je povinen uŽít veškeré dostupné prostředky, aby předeše| znečištěním a
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi V důsIedku dopravy
prováděné Zhotovite|em, jeho subdodavate|i či osob, které k dopravě pouŽi|. Zhotovite| je
zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru
pouŽívaných dopravních prostředků a omezení a roz|ožení dopravovaných nák|adů tak,
aby případné poškození pozemních komunikací v důs|edku přepravy materiá|ů a osob
by|o omezeno na nejmenší moŽnou míru.

6.5.3. Nestanoví-|i tato sm|ouva výs|ovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškeých
úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvis|osti s prováděním dí|a
provedeny. Zhotovite| je povinen provést tyto úpravy na v|astní nák|ad a je povinen
odškodnit objednate|e za všechny nároky z titu|u škod na pozemních komunikacích
způsobených touto dopravou i v případě, Že budou Vzneseny přímo proti objednate|i, a
zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vznik|é z uvedeného titu|u.

6.5.4. Dojde-|i přes sp|nění veškeých povinností u|oŽených touto smlouvou Zhotovite|i k
poškození jakéko|iv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi V souvislosti s
přepravou osob, podí|ejících se na provádění díla, materiálu anebo za1ízení určených k
zabudování do dí|a, strojů a pomocných stavebních prostředků , zařízení staveniště atd.,

' je Zhotovite| povinen to neprod|eně oznámit TD| a objednate|i, jakmi|e Se o takové škodě
dozví nebo jakmi|e vůči němu někdo Vznese jakýko|iv nárok z titulu poškození pozemní
komunikace' Je-|i podIe právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit
dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovite| odpovědný
nák|ady vyna|oŽené v této souvis|osti.

6.5.5. Zhotovitel se zavazuje:

za jakéko|iv

hluku,

všední den od 19.00 hod. do 7.00 hod.

Članet Vll. Stavební deník

7.1. Zhotovite| je povinen vést ode dne, kdy by|y zahě4eny práce na staveništi, stavební deník
V rozsahu stanoveném přís|ušnými právními předpisy, to je zejména ustanoveními
Stavebního zákona, a to až do dne odstranění veškeých vad a nedodě|ků. Poté je
Zhotovitel povinen předat stavební deník objednate|i. 
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7.2. Zhotovite| zapisuje do stavebního deníku všechny dů|eŽité oko|nosti týkající se stavby,
zejména časový postup prací, odchy|ky od PRoJEKTU nebo od podmínek stanovených
rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě da|ší údaje nutné pro posouzení prací
stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je napřík|ad tep|ota a počasí ve
vztahu k vegetačním úpravám, stavebním pracím, zemním pracím a terénním úpravám,
apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o
průběhu stavby' Ze1ména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchy|ek prováděných prací od PRoJEKTU,
k|imatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací
sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy
budou takové práce prováděny.

7 '3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vŽdy v ten den, kdy by|y práce
provedeny nebo kdy nastaly oko|nosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo
stavbyvedoucího můŽe do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze
objednate| a TD| případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovate| projektové
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

7 '4. Zhotovite| je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdyko|iv na vyzvání)
ke kontro|e a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odk|adu vydat průpisy
uzavřených stran stavebního deníku'

7.5' objednatel a TD| je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovite|e, nejméně
jednou za týden potvrdit kontro|u svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
Nesouh|asiIi Zhotovite| se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

7.6' Zhotovite| je povinen organizovat a zúčastňovat se pravide|ných kontro|ních dnů
(zpravid|a jednou týdně) za úče|em kontro|y provádění dí|a za účasti TD| a objednate|e a
autorského dozoru projektanta a zhotovite|e projektu pro provedení stavby. Kontro|ní dny
budou zaměřeny zejména na dodrŽování časového harmonogramu výstavby a na kva|itu
prováděných prací. Ke kontro|ním dnům je Zhotovite| povinen písemně pozvat účastníky
nejméně 7 dní před kontro|ním dnem nebude-|i sm|uvními stranami předem dohodnuto
jinak.

7 '7 ' Zápis z kontro|ního dne bude obsahovat:

konkrétních účastníků výstavby za je1ich p|nění;

touto sm|ouvou dohodnuté;

7.8' Kontro|ní den povede TD|, kteý z něj rovněŽ pořídí zápis.
7 '9. Výše uvedenými kontro|ními dny nejsou dotčeny pravide|né průběŽné kontro|y provádění

díla TD| a objednate|em a jím oprávněných osob na staveništi, jeŽ budou zaznamenány
ve stavebním deníku.

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontro|ních dnů Se nepovaŽu1í za změnu této
sm|ouvy ani nezak|ádají nárok na změnu této sm|ouvy.

Článet< Vll|. Provádění díta

8.1. Zhotovite| bude mít úpInou kontro|u nad prováděním díla, bude je účinně řídit a doh|íŽet
na ně tak, aby zajisti|, Že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této sm|ouvě. Vý|učně bude
Zhotovite| zodpovědný za odborné provedení vegetačních úprav, za stavební prostředky,
metody, techniky, uŽité techno|ogie a za koordinaci různých části dí|a a za přiměřenost a
bezpečnost veškeých uŽitých techno|ogických postupů.
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8'2. Zhotovite| dále prohlašuje, Že se seznámil se staveništěm, a Že je mu znám rozsah pracídaný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabíbkou, které jsou pří|ohou
této sm|ouvy. Staveništěm se pro účely s'|ouuy rozumí prostor vymezený pro stavbu ajqí zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.8.3. Zhotovite| bude výlučně zodpovědný zá bózpečnost práce při provádění dí|a azato, Žepravidla, regu|ace a pracovní metody či postupy poŽádované piístusnymi lreopisy nudoudodrŽovány. Zhotovite|je pro tento úče| povinen zejména (nikoliv však.pouze): '8.3.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k oc.hraně osob uŽív";i.i.r, prostory areá|u a všechosob oprávněných-k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraněprováděného dí|a. Zhotovite| je rovněŽ povinen udrŽovat staveniště i nedokončené dílo vtakovém stavu, aby bylo nebezpečíhrozící všem občanům a osobám pohybujícím se nastaveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno

8'3.2. Zabezpečit a udržovat na v|astní nák|ad veškeré oplocení' ostrahu, varovné tabulky adozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to poŽadováno TD|,přísIuŠnými předpisy nebo přís|ušným oprávněným orgánem veřejné správy probezpečnost osob, díla nebo zachování-veřejného pořádku,
8.3.3. Učinit veŠkerá nezbytná opatření k ochráně Životního prostředí, a to jak přímo nastaveništi, tak imimo ně v rozsahu, kteý účinně zamezí póškození nebo ohroŽení zdravínebo Života občanů a majetku imisemi, h|ukem nebo jiným způsobem V přÍčinné

souvis|osti s prováděním dí|a.
8.3'4. Zhotovite| je povinen ve |hůtě.do sedmi pracovních dnů, od protoko|árního předání apřevzetí předmětu díla, odstranit zařízení siaveniŠtě, vyk|idit ho a uvést do odpovídajícíhostavu (např. odvézt zbytky nepouŽitého materiá|u,- vyčiitit p|ochy, odstranit odpady apod.)a uvést dotčené p|ochy do původního stavu, nebránícímu jejich p|nohodnotnému uživání.8.4, Zhotovite| bude vý|učně zodpovědný za návrh, dí|o, $,o,á=, údrŽbu a odstraněnídočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a prováděnípracovních či stavebních meJod poŽadovaných při jejich pouŽití. Zhotovitel iajistí provýkon těchto činností spolupráci osoby autorižovane ú pristušných oborech, ve kteých ječinnost autorizované osoby poŽadována zákonem, určeáa sm|ouvou, nebo je-|ipřítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby by|y zaručeny bezpečné a i jinak

ná|eŽité výsledky.
8.5. Zhotovite| zpracuje a bude podle potřeby či poŽadavků objednate|e průběŽně

aktua|izovat harmonogram realizace a srovňáuat postup prací s údaji o ,ák|"dní.hetapách postupu prací na dí|e lak, aby zaručouai ooorzení veškenýc,tr termínů dí|a.Zhotovitel bude sledovat průběh a fostup provádění díla Ve vztahu k tomutoharmonogramu a je povinen informovat objednate|e a TDl v sou|adu s přís|uŠnými' ustanoveními..této sm|ouvy o zpoždění a ja-kýchko|i poŽadovaných úpravách, které ztakového zpoždění vyplynou.
8.6. S oh|edem na dodrŽování harmonogramu pod|e ustanovení předchozích č|ánků SeZhotovitel zavazuje pro všechny fáze [rovádění dí|a zajistit dostatečný počet pracovníků

tak, aby by|y dodrŽeny všechny termíny provádění dí|a.
8.7 ' Bez oh|edu. la předcházejíci ustanovení nebudou povaŽovány nedostatky v Údajíchvýkresové dokumentace či v.textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkajíprací nebo výrobků, jejichŽ výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou

odborným pracovníkům běŽně známy, obvyk|e se uŽívají a jsou pro řádné provedení dílaběŽně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vaáy.8.8. Dozor zhotovite|e nad prováděním díla
8.8'1. Zhotovite| je výkonem dozoru nad provedením dí|a (dá|e jen dozor Zhotovite|e) povinenpověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu iéto činnosti podle zákona, pro oborvodohospodářské stavby nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inŽený',tui.8.9. Zhotovite| se zavazuje, Že odpadý, sut' a znečištění bude neodk|adně a průběŽně

odstraňovat ze staveniště.
8.10. Zhotovite| je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové

dokumentace postup provádění dí|a. Ťato dokumentace, Řterá slouji 1a*o zavázit1
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podk|ad pro zpracování dokumentace skutečného provedení dí|a, bude trva|e u|oŽena na
stavbě a bude v průběhu rea|izace dí|a na vyžádání před|oŽena ke kontro|e TD|.

8'11. Zhotovite| se zavazuje k tomu, že po ce|ou dobu rea|izace předmětu díla bude mít k
dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak v|astních tak
i u subdodavate|ů. U pracovních postupů a techno|ogií, kde budou pouŽívány speciá|ní
materiá|y, nebo kde jsou vyŽadovány speciá|ní odborné zna|osti či dovednosti pro jejich
aplikaci' bude Zhotovite| na Žádost objednatele předk|ádat před započetím takovýchto
prací dok|ad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaško|ení pracovníků u
autorizované organizace).

8.12. Zhotovitelje povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabu|i v provedení a rozměrech
obvyk|ých, S uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a
předpok|ádané nák|ady stavby) a údajů o dodavate|i, objednate|i jako zadavate|i veřejné
zakázky a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné rek|amní
či identifikační tabu|e (např. subdodavate|ů) |ze na staveništi umístit pouze se souh|asem
Objednatele.

8.13. Zhotovite| je oprávněn pouŽít k rea|izaci dí|a nebo jeho části třetí osoby jako
subdodavate|e jen Se souh|asem objednate|e; to nep|atí pokud Zhotovite| v rámci
nabídky před|oŽi| Seznam subdodavate|ů podí|ejících se na zakázce' V Žádosti o souh|as
uvede Zhotovite| přesné označení subdodavate|e (obchodní název, síd|o, |Č), uvedení
stavebního objektu, dí|u či části, kterou bude subdodavate| realizovat, včetně rozsahu
finančního p|nění ze strany subdodavate|e dle nabídkové ceny uvedené ve výkazu výměr
oceněném ZhotoviteIem.

8'14. Dojde-|i během provádění dí|a ke změně subdodavatele, Zhotovite| oh|ásí objednate|i
tuto změnu minimá|ně 5 pracovních dní předem a dá|e písemně před|oŽí objednateli
návrh na zapojení nového subdodavate|e. objednate| se k této změně písemně vyjádří ve
|hůtě s-ti pracovních dní od před|oŽení uvedených podk|adů ze strany Zhotovite|e. Do
doby vyjádření objednate|e, není ZhotoviteI oprávněn do rea|izace díla nového
subdodavate|e, kteným je prokazována byť část poŽadované kva|ifikace veřejné zakázky,
zapojit.

Čtáner lX. Práva a povinnosti objednatele

9.1 ' objednate| pověří výkonem funkce technického dozoru objednate|e pod|e této sm|ouvy (v
textu této sm|ouvy označen jako TD|) konkrétní osobu nejpozději ke dni předání
staveniště a seznámí s ní Zhotovite|e.

9.2. objednate| a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdyko|i právo kontro|ovat
, dí|o. Budou-|i části dí|a připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít

objednate| a TD| nebo jimi řádně zmocněné osoby kdyko|iv přístup k těmto částem dí|a
v kterékoliv fázijejich výroby.

9.3. Bude-|i muset dí|o projít pod|e projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními
zkouškami, kontro|ami nebo schva|ováním, bude-|i to poŽadovat TD| nebo vyp|ývá-li
takový poŽadavek ze zákonů, vyh|ášek či nařízení p|atných v místě provádění dí|a, předá
Zhotovite| TD| včas informaci o jejich vykonání. Zhotovite| je povinen zajistit zkoušky,
kontro|u nebo schvá|ení přís|ušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o
místě a čase jejich konání. TD| průběŽně kontro|uje provádění prací a up|atňování
postupů, stanovených p|ánem jakosti Zhotovite|e a to včetně záznamŮ o nich, zejména
záznamy Zhotovite|e o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontro|, aniŽby
by| zodpovědný za pInění jakýchkoIi povinností Zhotovitele.

9.4' Skryje-|i nebo zataji-|i Zhotovite| sám nebo prostřednictvím někoho část dí|a, která by|a
určena ke zv|áštním zkouškám, kontro|ám nebo schvá|ení, před jejich provedením,
zadáním nebo dokončením, je Zhotovite| na pokyn TD| povinen tuto část dí|a odkýt nebo
jinak zpřístupnit a umoŽnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na v|astní nák|ady navrátit a uvést
část díla do řádného stavu.
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9.5. objednate| je oprávněn vydat pokyn k vykonání zv|áštních zkoušek jakéko|i části dí|a,
dojde-|i k závěru, Že tato část dí|a neodpovídá smlouvě. Potvrdí-|i se zkouškami jeho
závěry, bude Zhotovite| povinen na v|astní nák|ady tuto část dí|a opravit a uhradit zároveň
nák|ady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí nák|ady spojené s
vykonáním takovéto zkoušky objednate|'

9.6. Práva a povinnosti TD|
9.6.,l. TD| jménem objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a

vyhotovením zakázky a s uskutečněním dí|a v rozsahu stanoveném PRoJEKTEM a touto
sm|ouvou. Za tím účelem bude vydávat v sou|adu s ustanoveními této sm|ouvy písemné,
výjimečně (en v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovite| je povinen tyto
pokyny a příkazy akceptovat. By|-|i TD| vydán ústní pokyn, kteý jím by| do sedmi dnů
písemně potvrzen, bude mít p|atnost písemného pokynu.

9.6.2' TDI bude zastupovat objednatele během provádění dí|a až do dokončení všech úprav
nebo náprav vad v souladu s přís|ušnými ustanoveními této sm|ouvy o odpovědnosti
Zhotovite|e za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protoko|u
pos|ední části díla. objednate|ovy pokyny budou Zhotovite|i předávány prostřednictvím
TD|. TD| je zmocněn jednat jménem objednate|e pouze v rozsahu PRoJEKTU a této
sm|ouvy, nebude-li rozsah zmocněnívýs|ovně písemně upraven jinak.

9.6'3. TDl bude dozírat na jakostní a mnoŽstevní sou|ad prováděného dí|a (jeho materiá|ového
a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za pouŽívání
stavebních prostředků, metod, technik a techno|ogických postupů, nebude jejich
pouŽívání kontro|ovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodrŽování
bezpečnosti práce poŽadované pro danou stavbu příslušnou |egis|ativou a jinými předpisy
nebo běŽnými stavebními postupy.

9'6.4' TD| je zmocněn k výk|adu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této
sm|ouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovite|e. Vysvětlení a
rozhodnutíTD| musí být v sou|adu s touto sm|ouvou.

9.6'5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění dí|a nebo k výk|adu PRoJEKTU a
této sm|ouvy, budou nejprve písemně předk|ádány TDl k posouzení a TD| vydá svá
stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.

9.6.6. TD| bude mít právo nepřijmout práci či dodávku' která nebude odpovídat PRoJEKTU a
této sm|ouvě, popřípadě dát Zhotovite|i pokyn k zastavení takových prací a dodávek
v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem Ve stavebním deníku, Že tyto práce a
dodávky nebudou převzaty. TD| má právo, kdyko|iv to bude pod|e jeho názoru nezbytné,
zajistit zv|áštní kontro|u nebo zkoušku dí|a třetí stranou, aby se zjistilo dodrŽování
PRoJEKTU a této sm|ouvy, at' by|o zkoušené dí|o či jeho část instalováno nebo

' dokončeno, či niko|iv.
9.6.7. Nák|ady na kontro|y nebo zkoušky ponese Zhotovite| ze svého, pokud:
9,6,7 '1' jsou kontro|y a zkoušky stanoveny nebo předpok|ádány přímo v této sm|ouvě nebo

v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
9.6.7,2' se s nimi počítá ve sm|ouvě nato|ik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovite|

zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přih|édnout k nim ve své
nabídce;

9.6.7.3. se kontro|ou nebo zkouškou prokáŽe jakéko|iv vadné p|nění Zhotovite|e, nebo
pokud p|nění Zhotovite|e je prováděno V rozporu s PRoJEKTEM, právními předpisy,
technickými normami a touto sm|ouvou.

9.6.8. Budou-|i prováděny na pokyn TD| kontro|y a zkoušky, které mají být na Žádost TD|
provedeny jinde neŽ na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovate|e, půjdou
nák|ady na tyto zkoušky k tíži Zhotovite|e jen tehdy, pokud testované materiá|y anebo
zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je moh| TD| schvá|it k pouŽití nebo zabudování.

9.6.9. Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhoko|i jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDI
Žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotovite|i, jeho subdodavate|ům, jejich
zástupcům a ani Žádným jiným osobám vykonávajícím jakouko|i činnost v souvis|osti s
dí|em.
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9.6.10. TD| prověří Zhotovite|em před|ožená data výrobků, materiá|ů a vzorků v souvis|osti
s PROJEKTEM a touto sm|ouvou avydá podle toho patřičné pokyny.

9.6.11. TD| bude připravovat změny zakázky ve shodě s přís|ušnými ustanoveními této
sm|ouvy o změnách a doplňcích dí|a.

9.6.12. TD| bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání
dí|a v souladu s podmínkami stanovenými touto sm|ouvou v ustanoveních týkajících se
osvědčování (ověřování) p|ateb' převezme písemné záruky a k nim se vztahující
dokumentaci vyŽadované touto sm|ouvou a poskytnuté Zhotovite|em a před|oŽí tyto
dokumenty objednate|i k odsouh |asení.

TDl není z titu|u své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouh|asovat
žádné změny věcného rozsahu, sm|uvní ceny, termínů ani žádných da|ších ustanovení
uvedených v této sm|ouvě. Tyto úkony je za objednate|e oprávněna provádět pouze
osoba oprávněná jednat za objednate|e.

9'7, objednate| je oprávněn kontro|ovat provádění díla. Zjistí-|i objednate|, Že Zhotovite|
provádí dí|o v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto sm|ouvou, je objednate|
oprávněn doŽadovat se toho, aby Zhotovite| odstrani| vady vznik|é vadným prováděním a
dí|o provádě| řádným způsobem. Jest|iže Zhotovite| tak neučiní ani v přiměřené |hůtě
k tomu poskytnuté a postup Zhotovite|e by vedI nepochybně k podstatnému porušení
sm|ouvy, je objednate| oprávněn od této sm|ouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

10'1. Zhotovite| je povinen umoŽnit výkon TD| a součinnost osob pověřených výkonem funkce
TDI při operativních kontro|ách stavby.

10'2. Zhotovite| je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavate|ů stavby a da|ších
účastníků tak, aby nedoš|o k narušení p|ynu|ého provádění dí|a.

10.3. Zhotovite| je povinen provádět důs|ednou kontro|u nakupovaných sazenic, travních
směsí, materiá|ů, hmot, surovin a da|ších věcí potřebných pro p|nění předmětu této
sm|ouvy a vyŽadovat od výrobců a dodavate|ů atesty' proh|ášení o shodě, certifikáty,
záručni dokumentaci a návody k obs|uze pod|e této sm|ouvy.

10.4, Zhotovite| se zavazuje, Že bude při provádění dí|a postupovat s odbornou péčí. Zavazuje
se dodrŽovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této sm|ouvy.
Zhotovite| se zavazuje, že se bude řídit výchozími podk|ady objednate|e' pokyny
objednatele, rozhodnutími přís|ušných správních orgánů.

10.5. Zhotovite| je povinen zajišt'ovat po ce|ou dobu p|nění předmětu této smlouvy okamŽité
odstraňování odpadů a nečistot vznik|ých v souvis|osti s prováděním dí|a'

10.6. Zhotovite| je povinen zajistit dozor nad prováděním dí|a odborně způsobi|ým
stavbyvedoucím.

10,7, Zhotovite| se zavazuje provést dí|o v|astním jménem a na v|astní nebezpečí. Zhotovite| je
oprávněn zajistit provádění částí předmětu dí|a d|e této sm|ouvy třetími, k tomu odborně
způsobi|ými osobami, není však oprávněn zadat provedení dí|a takovýmto třetím osobám
jako celek.

10.8. Zhotovite| se zavazuje konzu|tovat s objednate|em výběr subdodavate|ů na ty části
stavby, u nichŽ si to objednate| předem písemně vyhradí.

10.9. Zhotovite| se zavazuje umoŽnit pověřeným osobám a oprávněným orgánům státní správy
vstup na pozemky dotčené projektem a jeho rea|izací a kontro|u dok|adů souvisejících s
projektem.

10.10. Zhotovite| by| upozorněn, Že dílo je prováděno na území s archeo|ogickými ná|ezy, a je
tak ze zákona dána povinnost umoŽnit Archeo|ogickému ústavu nebo jiné oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeo|ogický výzkum.

Článex Xl. Vlastnické právo ke zhotovovanému dítu

Vlastníkem zhotovovaného dí|a je objednate,. 
nn

9.6.13.
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C|ánek X|l. Předání dí|a

12.1. Předání dí|a probíhá jako Yízení, jehoŽ předmětem je šetření o skutečném stavu
dokončeného dí|a, případně jeho části na staveništi za účasti TD|, objednate|e a
Zhotovite|e čijimi písemně zmocněných osob.

12'2. Zhotovite| dí|o odevzdá a objednate| převezme formou zápisu o předání a převzetí
zhotoveného dí|a. Zhotovite| nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TD|, Že dí|o je
připraveno k převzetí. Na tomto zák|adě TD| svo|á předávací a přejímací řízení. Termín
předání dí|a musí být nejpozději ke sm|uvnímu termínu ukončení rea|izace dí|a d|e č|' 2.1.
této sm|ouvy.

12'3, Zhotovite| je povinen u přejímacího Yizení předat objednate|i minimá|ně Ve dvou
vyhotoveních veškeré nezbytné dok|ady, zejména:

p|atným zněním zákona o nak|ádání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

shodě pouŽitých materiá|ů a výrobků;

objednate|i dok|ady týkající se takové části dí|a.
12'4, objednate| je povinen převzít dí|o v případě, Že toto nemá Žádné vady a nedodě|ky a

Zhotovite| nahradiI případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá'

čtánet< XI||. odpovědnos t za vady

13'1. Dí|o má vady, jest|iŽe provedení díla neodpovídá této sm|ouvě.
13.2' Zhotovitel odpovídá za zjevné vady' které má dí|o v době jeho předání bez ohledu na to,

zda by|y uvedeny v protoko|u o předání dí|a či niko|i; ust. $ 2605 odst. 2 obč' zák. se
vy|učuje.

13.3. Zhotovite| sezavazuje,Že dí|o bude způsobilé k pouŽití pro obvyk|ý úče| a Že si zachová
obvyk|é v|astnosti v dé|ce 36 měsíců od převzetí dí|a, resp. jeho pos|ední části.

1i3.4. objednate| je povinen oznámit vady dí|a písemně u Zhotovite|e v záruční době.
V oznámení budou vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují.

13.5' oznámené vady dí|a je Zhotovite| povinen odstranit do deseti (10) dnů ode dne jejich
oznámení, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Článer XV. SmIuvní pokuty

14'1. V případě prod|ení Zhotovite|e předáním dokončeného dí|a zap|atí Zhotovite| objednate|i
sm|uvní pokutu ve výši 1 o/o z ceny dí|a bez DPH za kaŽdý i započatý den prod|ení.

Článek XV. odstoupení od smlouvy

15.1 Podstatným porušením sm|ouvy pro úče|y odstoupení se rozumí zejména.

souhlasu Objednatele;
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předání dí|a čijeho některé části de|ším neŽ 15 dnů;

t ř nedodrŽení závazného termínu konečné |hůty rea|izace předmětu dí|a;

7 > prod|ení s odstraněním vady de|ším než 10 dnů;

nápravu ve |hůtě 5 dní od dne výzvy objednate|e.
15.2 od této smlouvy můŽe objednate| odstoupit téŽ za situace, kdy je ze strany poskytovate|e

dotace napadena právní správnost zadávacího řízení, v němŽ by| Zhotovite| vybrán
k provedení dí|a. objednate| můŽe od této smlouvy bez sankcí odstoupit za situace, kdy
mu nebude poskytnuta dotace z oPŽP, případně se jí objednatel rozhodne nepřijmout.
V případě , že jiŽ v této době by|y zahájeny stavební práce, je objednate| povinen uhradit
Zhotovite|ijiŽ provedené, převzaté a TD| potvrzené stavební práce.

Článek XVl. ochrana informací

16.1. objednate| má V sou|adu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, V p|atném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci
prostředků z rozpočtu objednate|e, to je zejména (niko|iv však pouze) informaci o ceně
dí|a a název a síd|o zhotovite|e.

16'2. objednate| a Zhotovite| se zavazují, Že obchodní a stavebně technické informace, které
jim by|y svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného
souh|asu druhého sm|uvního partnera a neuŽijí těchto informací pro jiné úče|y neŽ pro
p|nění předmětu této sm|ouvy (mimo informací pod|e ustanovení č|ánku).

16.3. Zhotovite| je povinen při rea|izaci této sm|ouvy ná|eŽitě respektovat práva
k průmys|ovému a duševnímu v|astnictví, která by moh|a být v souvislosti s p|něním této
sm|ouvy dotčena a nese p|nou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob,
které by moh|y být v této souvis|osti Vzneseny. Zhotovite| je povinen zajistit přís|ušnou
právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým
subdodavate|ům.

Článek XVI|. Závěrečná ustanovení

17.1. Pokud není V této smlouvě výs|ovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovite| TDI a
objednate|i veškeré písemné dokumenty vŽdy ve dvou vyhotoveních, která budou s|ouŽit
pro vnitřní potřeby TD| a objednate|e.

17.2. Ustanovení s 1765 obč' zák. se nepouŽije.
17.3. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit

druhé smIuvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
17.4, Zhotovite| není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednate|e

poh|edávky za objednate|em vyp|ývající ztéto sm|ouvy na třetí osobu.
17.5. Zhotovite| se zavazuje umoŽnit zaměstnancům, nebo zmocněncům poskytovate|e dotace,

Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Nejvyššímu kontro|nímu Úřadu a
dalším oprávněným orgánům státní správy nebo orgánům Evropské unie vstup na
pozemky dotčené projektem a jeho rea|izací, a kontrolu dok|adů souvisejících S
projektem.

17.6. Zhotovite| je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v sou|adu se zákonem č.
49912004 Sb', o archivnictví a spisové s|uŽbě a o změně někteých zákonů' ve znění
pozdějších předpisů, a v sou|adu se zákonem č.563/1991 sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, po dobu deseti |et od finančního ukončení projektu, zároveň však
a|espoň po dobu tří |et od ukončení programu d|e či. 88 a nás|. naiízení Rady (ES) č.
1083/2006' veškeré originá|y dokumentů, vztahující se k projektu, přičemŽ běh Ihůty se
začne počítat od 1. |edna nás|edujícího ka|endářního roku poté, kdy byla provedena

ktl

í?



pos|ední platba na projekt. Součástí dokumentace jsou i dokumenty související Se
zadáváním zakázek a je rovněŽ povinen umoŽnit kontro|u této dokumentace přís|ušným
orgánům, zejména Evropskému účetnímu dvoru, Evropské komisi' Nejvyššímu
kontrolnímu orgánu, Tato sm|ouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva
obdrŽí objednate| a dva Zhotovite|, přičemŽ podpisy oprávněných zástupců sm|uvních
stran jsou opatřeny všechny její strany.

17.7. Tato sm|ouva o dí|o nabývá účinnosti dnem podpisu sm|ouvy o dotaci mezi objednate|em
a poskytovatelem dotace pokud se strany nedohodnou jinak.

17.8. Sufitnímu orgánu, Územnímu finančnímu orgánu, P|atebnímu a certifikačnímu orgánu,
popřípadě jiným určeným zmocněncům a dalším kontro|ním orgánům d|e předpisů ČR a
EU.

17.9. Tuto smlouvu |ze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek
s pořadovým čís|em ke sm|ouvě o dí|o a potvrzenými oběma sm|uvními stranami.

17,10' Zhotovite| bere na vědomí, Že tato veřejná zakázka na s|uŽby bude financována ze zdrojů
Evropské unie v rámci operačního programu Životního prostředí'

17 .11. Zhotovite| si je vědom, Že je ve smyslu ustanovení $ 2 písm. e) zákon a č' 32012001 Sb., o
finanční kontro|e ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o finanční
kontro|e), Ve znění pozdějších předpisů, povinen spoIupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

17.12. Smluvní strany shodně a výs|ovně prohlašují, že doš|o k dohodě o ce|ém obsahu této
sm|ouvy a Že 1e jim obsah této sm|ouvy dobře znám v ce|ém jeho rozsahu s tím, Že tato
sm|ouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vů|e. Na důkaz souhlasu připojují
oprávnění zástupci sm|uvních stran své v|astnoruční podpisy, jak nás|eduje.

v #4 fi dne .fu!? V o|omouci dne .ťr* .q' !q;./Ú

ti:C iUVTytar
Za Objednatele : Ing. Jaromír opravi|,

jednatel

,#ňWP#,m,xt;
|ČO .ís .l9.i. l.r
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ROZPOCET
Stavba: B|oKoRIDoR - Protipovodňová a protierozní opatření. Pa|onín
Objekt:
Část:
JKSO:

objednate| j obec Pa|onín
Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Datum:

P.C. TV

l-2
Kód po|ožkyKCN

á

Popis r/J
MnoŽství Cena . uena cetKemcetKem leonotKova

Sazba
DPH

10

1

2

3

5

6

7

I

9

'10

11

1)

tc

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

za
26

27

2B

,:

30
31

33

34

35

36

37

38

39

40

41

D HSV
D1
K 00'1 121101101

K OO1 
124103101

K OO1 
124203101

K OO1 124203109

K ooí 124303101

K OO1 
1 243031 09

K OO1 
162301102

K OOl 16270110s

162701 109

K 001

K 001 167101102
K 001 171201201

K OO1 
171201211

K 231 181451121

K 232 181006111

K 001 182101101

K 231 183101314

1841021 10

K 231 184102211

K 231 184215132

K PK 184804111

K PK 1848041 13

K 231 184911421

K 2g1 185802124

K 231 185851111

K PK 25230015R
K PK 25231111R

25231 1 1 1R2
A ř^

M MAT 25234A030
n05724704

hí MAT

M í\íAT 01848041 1

[4 M41 026504080_R3
tvt i\rlAT 026504610
|\l rvAr'026504610_R2
r\4 ivAT 026504800_R

i\l t\,lA r 026603000

lvl lvlAT 052172100
M l\,14T 0B 1 1 39 1 00*R
t\4 t\,44T 10321 1000

M ÍV]AT ,10391 1000

D OST
K PK OSTOOI
K PK OSTOO2

Práce a dodáVky HsV
zemni práce
sejmutí oÍnice s přemístěním na Vzdálenost do 50 m m3

Vykopávky do 1000 m3 pro koryta Vodotečí V hornině tř' 1 
m3

VykopáVky do ,1000 m3 pÍo koryia vodotečí v hornině tř' 3 m3

Příp|atek k VykopáVkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 
m3

za lepivost

VykopáVky do ,1000 m3 pro koryta Vodotečí V hornině tř.4 m3

Příp|atek k VykopáVkám pro koryta Vodoteěí V hornině tř' 4 
m3

za lepivost

VodoÍovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
m3

horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemísténí do 10000 m Výkopku/sypaniny z 

m3
horniny iř' 1 aŽ 4

m3

m3

m3

t

m2

m2

m2

kus

kus

kus

kus

ks
kus

m2

t

m3

kg

m

kg

lrtr

kg

ks

kus
(us
kus
kus

kus

kus
m3

MJ
m3

Kpl

Kpl

Příplatek k Vodorovnému přemístění Výkopku/sypaniny z
horniny tř' 1 až 4 zKD 1 000 m přes 1 0000 m

Nak|ádání výkopku z hornin tř' 1 až 4 přes 1 00 m3

U|oŽení sypaniny na sk|ádky

Pop|atek za u|oŽení odpadu ze sypaniny na sk|ádce
(sk|ádkoVné)

Založeni |učního tráVníku Výsevem p|ochy přes 1000 m2 V

rovině a Ve svahu do 1:5

Rozprostření zemin t| Vrstvy do 0,1 m schopných
zúrodnění v rovině a sk|onu do 1:5

svahování v zářezech V hornině tř' 1 až4
Jamky pro Výsadbu s výměnou 100 % půdy zem.ny tř 1 aŽ
4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5

Výsadba dřeviny s ba|em D do 0.1 m do jamky se za|itím V

rovině a svahu do 1:5

Výsadba keře bez ba|u V do 1 m do jamky se za|itím V
rovině a svahu do 1:5

Ukotvení kmene dřevin třemi kú|y D do 0'1 m dá|ky do 2 m

Ochrana kmene, um. hmota, svah do 1:5

ochrana keře proti okusu, nátěr. svah do 1:5

|\r]u|čování rostlin kůrou t|. do 0,1 m v rovině a svahu do
1:5

Hnojení půdy umě|ým hnojivem kjednot|ivým rostlinám Ve
svahu do 1:2

Dovoz Vody pro zá|ivku rost|in za Vzdálenost do 500 m

ochÍanný nátěr keřŮ proti okusu 0,03kg na 1 keř
Popruhy pro uvázání stromů š' 3cm

Umě|é hnojivo 1 tab|eta ke keři' 3 tab|ety ke Stromu
(0,01 ks)
herbiČid totálni. Roundup K|asik bai 20 i

osivo směs travni kra]inná . smés. li|ek vytrualy' kostřava
červená irsnatá. kostřava červená výběžkatá. hpnice !uóní

Kryt rost|in prc stromy. piast' Výška 0,75m
Hrušeň obecná /Pyrus communis/ 150-220cm. PK
Dub letni (Quercus robur) 150 - 200 cm, ZB
Střemcha obecná /Padus áVium/ 15c-200cm. ZB
Vrba bí|á (Salix alba aiba,) 200 . 250 em ZB
Keie. Bťslen evropsky' Ka|ina obecná' KruŠlna o|šová
SVída kfýavá' Vrba tro]mužná .J0.50cm

iyč odk(ríněná délka 1 50 cm't|ouštka 10 cm
ýoda pro zá|ivku

'"aŠe|ina 
súbstrátová tř'||| VL

kui.a mulčovaci VL
ostatní
Dokumentace skutečného provedení
Zařízení StaVeniště

Celkem

474,200 25,00

1 50,600 56,00

226,000 85,00

226,000 5,00

126,010 105,00

126,010 5,00

479,000 36,00

479,230 70,00

479,230 10,00

479,000 35,00
479,000 7,00

785,000 0,00

2 895,000 4,50

3 315,000 4,50

3 315,000 26,00

795,000 42,00

556,000 52,00

239,000 14,00

185,330 73,00

556,000 12,00

239,000 3,50

493,000 30,00

0,040 22 000,00

58.000 150,00

7,500 65,00
850,000 6,00

25,500 100,00

3,000 200,00

47,500 85,00

556,000 31,00
1 18,000 320,00
222,000 370,00
136,000 245,00
80,000 250,00

239,000 28,00

556,000 79.00
58,000 6,40

96,500 325,00
49,500 680,00

1,000 10 000,00
1,000 5 000,00

574 621,39

674 521,39

11 855,00 21,0

8 433,60 21 ,0

19 210,00 21 ,0

1 130,00 21,0

13 231 ,05 21.0

630,05 21,0

17 244.00 21,0

33 546,1 0 21 ,0

4 792,30 21 ,0

16 765,00 21,0

3 353,00 21,0

0,00 21,0

13 027,50 21.0

14 917,50 21,0

86 190,00 21 ,0

33 390,00 21 ,0

28 912,00 21,0

3 346,00 21,0

13 529,09 21 ,0

6 672,00 21,0

836,50 21 ,0

14 790,00 21 ,0

880,00 21,0

8 700,00 21.0

487,50 21,0

5 100,00 21 ,0

2 550,00 21,0

600,00 21 0

4 ir37 50 21 A

1 r 236.00 21 0

37 790,00 21,0
82 140.00 21,4

33 320.00 21 0

20 000 0c 2i.0

6 692.00 21,0

43 924 00 21,0

371.20 21 0

31 362 50 21 0

33 66C.00 21.0

1 5 000,00
10 000,00 21,0

5 000,00 21,0
qc9'aa1é9

{
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