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MUBO/243/2021 
SMLOUVA   O  DÍLO 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel : Město Bochov 

Náměstí Míru 1 
364 71 Bochov 

Zastoupený :  Miroslavem Egertem – starostou města 
IČO  : 00254444 
DIČ  : CZ00254444 
 
 
Zhotovitel : PROJEKT STAV s.r.o. 
   Želivského 2227 
   356 01 Sokolov 
Zastoupený : Ing. Martin Volný - jednatelem společnosti 
IČO  : 49787942 
DIČ  : CZ 49787942 
Bank. spoj. : KB, a.s., č. ú.: 26406-391/0100 
   ČS, a.s., č. ú.: 807832369/0800 
   Zapsaná do OR KS Plzeň odd C vl. 4587 dne 23. 11. 1993 

 
 

uzavřeli níže uvedeného dne následující 
s m l o u v u     o    d í l o 

 
 

II. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zpracuje PD pro akci „Objekt radnice  
    - oprava krovu, vestavba archivu a úprava podlahy půdy pro možnost  
    uskladnění“.  
    
2) Předmětem dodávky bude: 
     - zaměření skutečného stavu krovu a půdy (bez věže) 
 - zpracování PD pro provedení stavby (DPS) - opravy prvků krovu a oprava  
   střechy, statika, SDK zateplená vestavba archivu, EPS, elektrorozvody,  
   hromosvod, vytápění vestavby, podlaha, požární zpráva (bez věže). Podlaha  
           půdy bude s nosností 100 kg/m2, podlaha archivu do 500 kg/m2. 
 - zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr 
 - vyřízení povolení stavby (IČ) včetně Závazného stanoviska OPP, souhlasu  
   HZS KK, KHS KK 
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3) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v čl. 
    III. této smlouvy, jakož i případné správní poplatky. 
 
4) Dílo bude vyskladněno v 5 paré PD v tištěné formě a 1 x CD s dokumentací ve  
    formátu .pdf. 
 
 

III. 
CENA 

1) Cena za provedení díla dle čl. II byla stanovena dohodou obou smluvních stran  
    jako cena smluvní a pevná, jejíž výše činí 235.000,-Kč (bez 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 díla. 
 
3) Když se při zpracování dokumentace dodatečně objeví potřeba takových prací, 
    které nebyly do nabídky zahrnuty a nemohly být předvídány ani v čase uzavření 
    smlouvy, oznámí zhotovitel potřebu takovýchto prací bez prodlení objednateli  
    a to písemně. Své stanovisko k této změně objednatel písemně sdělí do 5 ti dnů, 
    jinak se má za to, že souhlasí. Cena takových prací bude písemně odsouhlasena 
    oběma smluvními stranami, ještě před jejich provedením, jinak je zhotovitel  
    oprávněn účtovat cenu obvyklou v místě a čase plnění. 
 
4) V případě dodatečných požadavků objednatele na provedení víceprací nebo  
    omezení rozsahu díla, které nebyly předmětem díla této SD (čl. II), budou tyto   
    požadavky samostatně ohodnoceny a účtovány jako vícepráce nad rámec ceny dle  
    této SoD. Rozsah, dohodnutá cena a termín těchto víceprací bude řešen  
    samostatnou dohodou nebo změnou této SoD. 
 
5) Objednatel uhradí dílo dle následujícího splátkového kalendáře: 
    Do 14 ti dní od podpisu SoD uhradí splátku ve výši 141.000,-Kč. 
    Do 14 ti dní po předání díla (PD) bude uhrazena splátka ve výši 70.500,-Kč. 
    Do 14 ti dní po vydání povolení stavby bude uhrazena splátka ve výši 23.500,-Kč. 
     
    K výše uvedeným částkám bude připočteno příslušné DPH.   
    Úhrada bude provedena na základě vystavené faktury.  
 
 

IV. 
ČAS  A  MÍSTO  PLNĚNÍ 

  
Zahájení prací: 01. 02. 2021 
Vyskladnění díla: 30. 09. 2021 
Vydání SP:  cca 10/2021 
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V. 
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

 
Vlastnické právo přechází na objednavatele dnem uhrazení konečné faktury. 
Tento přechod neruší autorská práva zhotovitele vyplývající z Autorského zákona 
v platném znění. 

 
 

VI. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 36 měsíců, počínaje dnem následujícím 
po dni předání díla. 

 
 

VII. 
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

 
1) Objednatel se zavazuje předat následující podklady do 31. 1. 21: 
    - dostupnou dokumentaci k objektu 
    - základní požadavky na řešení plochy vyplývající ze zkušeností 
     
 
 

VIII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
1) V případě pozdního plnění objednatele vyplývajícího z čl. VII. bod 1. se o tento čas 
    prodlužují konečné termíny plnění dle čl. IV. bodu 1. 
 
2) V případě prodlení některé ze stran v plnění ustanovení čl. III. bod 5. a čl. IV. bod  
    1., platí pro provinilou stranu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky resp. z  
    ceny etapy za každý den prodlení. 
 
 

IX. 
ODSTOUPENÍ 

 
1) Právo zhotovitele odstoupit od smlouvy je u započatého projektu vyloučeno  
    s výjimkou případu, že se objednatel dopustí hrubého porušení smlouvy nebo se  
    stane neschopen placení déle než 30 dnů od uplynutí 30 denní lhůty stanovené  
    zhotovitelem v písemném upozornění na toto prodlení a možnost odstoupení, jež  
    bude objednateli doručeno. 
    Při hrubém porušení smlouvy objednatelem bude objednatel rovněž písemně na  
    toto porušení upozorněn zhotovitelem. Zároveň bude zhotovitelem stanovena  
    přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů, k nápravě. Nebude-li objednatelem  
    sjednána v této lhůtě náprava, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit a  
    objednatel je povinen nahradit zhotoviteli veškerou škodu tím mu vzniklou. Tím  
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    nejsou dotčena ustanovení o smluvní pokutě. 
     V případě odstoupení provede zhotovitel vyúčtování rozpracovanosti k datu  
     odstoupení a objednatel je povinen toto uhradit ve lhůtě 14 dnů od předložení  
     vyúčtování. 
     Pokud objednatel odstoupí od smlouvy na základě svého rozhodnutí nikoliv  
     z důvodu hrubého porušení smlouvy ze strany zhotovitele, uhradí objednatel  
     zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 59.000,- Kč (bez DPH).  
 
 
2) Při hrubém porušení smlouvy zhotovitelem bude zhotovitel písemně na toto  
    porušení upozorněn objednatelem. Zároveň bude objednatelem stanovena  
    přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů, k nápravě. Nebude-li zhotovitelem  
    sjednána v této lhůtě náprava, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a  
    zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškerou škodu tím mu vzniklou. Za  
    hrubé porušení smlouvy se považuje např. nedodržení termínu splnění díla  
    uvedeného v čl. III odst. 1 této smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení o  
    smluvní pokutě. 
 
 

X. 
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1) 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) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden.  
 
5) Obě strany prohlašují, že je jim smlouva jasná, srozumitelná a že s ní souhlasí, což 
    stvrzují podpisem. 
 
 
 
V Sokolově, dne 22. 01. 2021    V Bochově, dne 27. 01. 2021 
 
 
 
 
..................................................                    ...................................................... 
              zhotovitel                                                          objednatel 
         Projekt stav s.r.o.                Město Bochov 
         Ing. Martin Volný             Miroslav Egert 
       jednatel společnosti                      starosta obce  
 

           R/12/2/21 


