
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a naši. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi

l. Město Bochov
Sídlo: Náměstí Míru l, 364 71 Bochov
Zastoupená: Miroslavem Egertem - starostou
Tel.: 353 670 121, e-mail: podatelna@mesto-bochov.cz
IČO:00258555
DIČ:CZ00254444
Bankovní spojení: 2221341/0100
(dále jen „objednatel")
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2. Ing. Dagmar Dostálová
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(dále jen „zhotovitel")

byla dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřena smlouva o dílo:

l.
PŘEDMĚT DÍLA

l. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele dílo spočívající
v konzultaci a pomoci při zpracování podkladů „Doplňku žádosti" a „Závěrečného
vyhodnocení akce" na akci „Rekonstrukce malé vodní nádrže v k.ú. Údrč" v rámci
programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích - 2. etapa".

2. Dílo bude provedeno postupnou realizací následujících kroků:
a) Průběžné konzultace s objednatelem městem Bochov, zastoupené starostou

Miroslavem Egertem, případně s osobou projektanta Ing. Ludvíkem Krejčíkem, k
podkladům a přílohám potřebným pro zpracování „Doplňku žádosti a
„Závěrečného vyhodnocení akce".

b) Zpracování podkladů (doplňku žádosti, závěrečného vyhodnocení akce) jejich
kompletace a následné odevzdání k rukám objednatele (listinná, případně
elektronická podoba - dle dohody).

II.
ZPŮSOB PLNĚNÍ

l. Zhotovitel je povinen provést dílo uvedené v či. l této smlouvy na svůj náklad.
2. Obě smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech podstatných

skutečnostech při plnění této smlouvy, zejména těch, které se týkají jejich práv a
povinností, a o věcech týkajících se jednání a zhotovení předmětu plnění podle či. l.

3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle stanovených podmínek a zhotovené dílo
zaplatit.



III.
DOBA PLNĚNÍ

l. Dílo bude zahájeno neprodleně po podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat tak, aby Závěrečné vyhodnocení akce bylo

splněno do 6 měsíců od ukončení stavebních prací realizační firmou (předpoklad
listopad/2022), nejdéle však do května/2023.

IV.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

l. Objednatel se zavazuje napomáhat zhotoviteli při práci na díle.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné práce na díle a dožadovat se toho, aby

je zhotovitel prováděl řádným způsobem a ve smyslu platných předpisů vztahujících se
k předmětu plnění podle či. l této smlouvy.

v.
ODMĚNA ZA DÍLO

l. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo odměnu ve výši
10 000 Kč.

2. Částka 10 000 Kč bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu, který
bude zhotovitelem vystaven po odeslání dokladů v rámci „Závěrečného vyhodnocení
akce".

VI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

l. Závady na díle, které je předmětem plnění podle této smlouvy, a nemají příčinu
v chybné dokumentaci nebo chybných pokynech objednatele, se zhotovitel zavazuje
odstranit bezplatně, ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran.

2. Ostatní vzájemné vztahy smluvních stran, touto smlouvou blíže neupravené, se řídí
podle platných ustanovení občanského zákoníku.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.

4. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

V Bochově, dne 22.2. 2022

Za objednatele: ^'&^a^^-W^

MiroslavEgert
^/S6//^/^^

Za zhotovitele:

; .-iM

/

/
^ Ing. Dagmar Dostálová


