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SMLOUVA O DÍLO
(dle § 536 a následujícího OZ)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Město Bochov
náměstí Míru l
Bochov, 364 71
Miroslavem Egertem - starostou města
00254444
CZ00254444

MĚSTSKÝ U ŘAD J
BOCHOV

Zpracovatel:

 o^
Došlo: 23.04.20 1515

KaE)Ol^l|lQ^Oc^

Kopie:

PL: A
č. dop. zas.:

PP/PL:

NPpocet/druh:

Zhotovitel :

Zastoupený
IČO
DIČ
Bank.spoj.

PROJEKT STAV s.r.o.
B. Němcové 703
356 Ol Sokolov
Ing. Martinem Volným -jednatelem společnosti
49787942
155-49787942
KB Sokolov, č.ú. : 26406-391/0100

uzavřeli níže uvedeného dne následující
smlouvu o dílo

II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

l. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede inženýrské práce vedoucí
k přidělení státní (či jiné) dotaci pro akci: „Oprava a restaurování kostela Kozlov,
Bochov ", parc.č. 37/1, k.ú. Kozlov, obec Bochov.

V rámci předmětu plnění bude zpracován program záchrany nemovité kulturní
památky ,který bude odsouhlasen PU Plzeň, KU KK a vydáno souhrnné stanovisko MU
Karlovy Vary odborem PP.

Zamýšlená oprava bude obsahovat kompletní opravu a obnovu objektu kostela,
včetně restaurátorských prací dle zpracované PD. ,

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla odměnu sjednanou v či.
III. této smlouvy.



III.
CENA

l. Odměna za provedení díla dle či.II byla stanovena dohodou obou smluvních stran
ve výši 5% z přidělené dotace, která byla přidělena na základě činnosti zhotovitele.
Odměna je včetně DPH.

2. Dohodnutou cenu je ze strany zhotovitele možné zvýšit pouze na základě vzájemné
dohody mezi oběma stranami, a to jen v případech, kdy dojde k zásadní změně
ve výchozích podmínkách či požadavcích investora na konečné řešení a podobu
díla.

3. V případě dodatečných požadavků objednatele na provedení víceprací nebo
omezení rozsahu díla, které nebyly předmětem díla této SD (či. II), budou tyto
požadavky samostatně ohodnoceny a účtovány jako vícepráce nebo méněpráce
mimo rámec ceny dle této SD. Rozsah, dohodnutá cena a termín těchto víceprací
nebo méněprací bude řešen samostatnou dohodou nebo změnou této SD.

4. Úhrada odměny , bude provedena do 14-ti dnů od písemného potvrzení o přidělení
dotace příslušnou institucí (MK ČR, KU KK atd.). Úhrady budou prováděny
na základě vystavených faktur.

IV.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo přechází na objednavatele dnem uhrazení faktury.
Tento přechod neruší autorská práva zhotovitele vyplývající z § 123 Obě. zákona.

v.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dílo či jeho část, záruku v trvání 60 měsíců, počínaje dnem
následujícím po dni uhrazení faktury.

VI.
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

,

l) Objednatel se zavazuje předat následující podklady pro zhotovení díla a poskytnou
příslušnou součinnost:
a - podklady k painátce - objektu kostela Kozlov
b - umožní zhotoviteli po předchozí tel. domluvě vstup do předmětné nemovitosti

a prostor po celou dobu plnění
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c - poskytne zhotoviteli součinnost při podávání žádostí o dotace (podpisy
statutárním zástupcem atd.)

2) Pokud zhotovitel nemůže plnit činnost na základě neposkytnutí spolupůsobení
objednatelem, není zhotovitel v prodlení a má právo na odstoupení od smlouvy
s tím, že mu budou uhrazeny prokazatelné a přímé náklady k datu odstoupení
od SOD.

3) Pokud nastane nutnost dalšího, shora neuvedeného spolupůsobení objednatele, je
zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli do 3 dnů ode dne
zjištění této skutečnosti.

Vil.
SMLUVNÍ POKUTY

l. V případě pozdního plnění objednatele vyplývajícího z či. Vil. bod l. se o tento čas
prodlužují konečné termíny plnění dle či. IV. bodu l.

2. V případě prodlení některé ze stran v plnění ustanovení či. III. bod 5. a či. IV.bod
l., platí pro provinilou stranu úrok z prodlení ve výši 1% z dlužné částky resp.
z ceny etapy za každý den prodlení.

Vlil.
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

l. Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným smluvním ujednáním
podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou stran.

4. Tato smlouva pozbývá platnosti dokončením díla nebo na základě toho, že
objednatel získá dotaci vlastní činností. Pokud objednatel použije k získání dotace
podklady zhotovitele, budou tyto zhotoviteli uhrazeny v rozsahu přímých
a prokazatelných nákladů.

/

5. Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden.

6. Obě strany prohlašují, že je jim smlouva jasná, srozumitelná a že s ní souhlasí, což
stvrzují podpisem.
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zhotovit
Projekt Stav s.r.o.
Ing. Martin Volný

jednatel společnosti
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