
SMLOUVA o DÍto
uzavŕeĺj.źlpodle ust. l 2586 anásl.zâk.č.89D0l2 Sb. (občanský zákonfl<)

1. sMLtIvNÍ STRANY

OBJEDNATEL:
obec Peľnink
zastoupená: Jitkou Tůmovou, staľostkou obce
se sídlem T.G. Masaryka l, 362 36 Peľnink

lČo: oozsłtzg
DIČ : nejsme plátci
Bank.spojení : Komerčn í banka Kaľlovy Vaľy
Císlo úětu : 2520341/0100
zastoupená ve věcech této smlouvy :

Jitka Tůmová _ starostka obce
osoba opľávněnájednat ve věcech stavby (díla)
Jítka Tůmová, Alois Štauber

ZHOTOVITEL:
Karol Kadľliak, KaľIovaľská 4091362 36 Peľninko
IC 73430820
DIČ nejsem plátcem
Bank.spojenĺ : Čsog
Císlo účtu : 16292575110300

Vzhledem k tomu, že
a) Zhotovitelje držitetem všech opľávnění předepsaných právními předpisy k provádění

klempířských a pokývačských prací amá,řáđné vybaveni, zkušenosti a schopnosti,
aby ţâđně a včas provedl dílo dle této smlouvy a

b) Zhotovitel prohlašuje, Že je schopný dílo dle této smlouvy pľovést ve stanovené době a
ve sjednané kvalitě ažę sije vědom skutečnosti, že objednatel má značný zâjemna
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dokončení díle, které je předmětem této srnlouvy v čase a kvalitě stanovených touto

smlouvou,

Dohodly se smluvní strany nauzavtení této smlouvy o đí1o

NÁzEv STAvBY çnÍĺł;:
uoPeľnĺnk _ opľâya střešní kĺytiny - obecĺrí liřad a kinoo'

MÍsTo sTAvBY çoÍĺł1 :

Pemink Ţ-.G.Masaryka ě. 1, Pernink

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavaĄe pľovést pro objednatele řádně a včas, na svůj

náklad a nebeąpečí sjednané dílo dle člránku 3) této smlouvy a objednatel se zavazĺlje za

pľovedené dítożaplatitzhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě-

2.2. Zhotovitel prôveden dílo dle članku 3) této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní

stavební prźne, včetrrě stavebních materiálů a příslušných konstľukčních-prvtů,' v rozsahu

zadâvací dokumentace této smlouvy, obecně zźlvazrtýchprávních předpisů CSN, CN (a to jak

zâvaných' tak i doporučených) a ostatrrích norem tykajících se zhotovovaného đíla, a to

včętně zařízeni staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
2.3. Zhotovitel pľohlašuje, Že před podpisem této smlouvy o đílo obdrŽel informace a

d'okumenty pľo provedęní díla, ż" se s místem provádění đíIa ajeho okolí semámil a že je

schopný dílo řádně pľovést
2.4.^ objednatel Ílenese odpovědnost za jednríní třetích osob zapojených zhotovitelem a

nenese ľôvněŽ majetkovou odpovědnost vůči třętím osobiím zapojených zhotovitelem,

vpodobě náhrady škody zdůvođu nedodrŽení pľavidel techniky bezpečnosti, požárru

bezpečnosti na űzemí staveniště.

3) Specifikace díla a podmínky jeho zhotovení

3.1 Předmětem smlouvy je zâvazęk zhotovitele pľovést pľo objednatele ve smyslu a za
podmínek stanovených touto smlouvou dílo spoěívĄícív kompletním provedení:

A to na stavbě ozľračené jako:
Pernink - oprava střešní krytiny _ obecní uřad a kino
V ľozsahu đle předaného popisu díla, cenové nabídky a pľohlíđky místa provádění provedené

zhotovitele m, coŽ zhotovitel podpisem této smlouvy stvľzuj e.

Přitom platí, že dílo je provédenĺ všech činností, ptací a dodávek zahrnuých buď

v technickém popisu dia â ve smlouvě ţslovně neuvedených, včetně těch, o kteých
zhotovitel vědéL nebo podle svých odbomých znalostí vědět měl a nebo mohl, Že jsou

k řádnému a kvalitnímu pĺovedení díla dané povahy třeba.

3.1.1. Zhotovitęl musí provádět dílo specifikované včl. 2),bođ2.I. této smlouvy o dílo,

pouze pomocí svých zaměstnanců v souladu se zákonem č,.435/2004 Sb. o zaměstnanosti a je

povinen zĄistit plnění tohoto zźw azku i suými subdodavateli.
Żhotovitelem bude brán ohleđ na charakter stavby, kterému bude zapotÍebí ptírpůsobit

pruběh provádění prací, jakož i na skutęěnost, Že v místě pľovádění díla je nutné maximálně
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đbźt na zajištění bezpečnosti pľáce při prováđění stavby _ vyměna střešní krytiny na budově
obecního úřadu akina, včetně zabezpeč,ení postupu prací adodávek před nebezpečím vzniku
škod na majetku objednatel, vzniku škod na zđraví a životě osob pohybujících se v místě
pľovádění đi|a. Zhotovitelje současně v rozsahu svým možností povinen zaberyeěit' aby do
míst pľovádění díly neměly přístup osoby, které nebyly k provádění díla zhotovitelem řádně
pľoškoleny, anebo osoby, které nemají jaĘkoli vztah k osobě zhotovitele či osobám
účastným na provádění díla.
3.2.Součástí předmětu díla jsou i pľáce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však
jsou k řádnému pľovedení Díla nezbytné a o kteých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v żâdném případě nezvyšuje cenu díla.

4. Cas plnění a smluvní lhůty

4.l.Zhotovitel je povinen pľovést Dílo vrozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a
v souladu s podmínkami této smlouvy v následujících teľmínech:

Vymezení lhůt:
Doba předán i a pÍevzetí staveniště: 16.5 .20Ż2
Dobazahájení pľací do 7-ti dnů od předání apŕevzetistaveniště
Lhůta pro dokončení pľací 30.8.2022
Lhůta pľo předání a převzetí díla

Dokončením Díla se ľozumí ukončení všech prací a činností prováděných dle této smlouvy
zhotovitelem a pľotokolámí předání Díla, včetně vyklizení stavęniště a splnění všech dalších
povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou.
4.2.Pted dobou sjednanou pľo předání a převzetí Díla dle odst. 4.1 této smlouvy není objednatel
povinen od zhotovitele Dílo, či kteroukoli část převzít.
4.3'Zdrźi-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel pľávo
na přiměřené pľodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla ěi jeho
ěásti takto pľodlouŽeno, nedohodnou-li sę obě stľanyjinak.

5. Cena díla a platební podmínky

S.l.Cena je stanovena dohodou podle zák. č,.526/1990 Sb. o cenách foľmou podľobného rozpočtu,
kteţý tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Celková cena Kč777.574,--

slovy: JedenmiliončĘffstačĘřicetdvatisíc jednostodeset koľun českých

Pľáce:
Demontáž staľé plechové krytiny na kině, staľé střešní krytĺny na budově oÚ, pľohlídka
dřevěné krytinyo demontáž poškozených pľken a tľámů. Likvidace staľé střešní Ĺryüny a
odpadového mateľiálu. ľl.ontáň nových tľámů a pľken, podkladového mateľiálu pod novou
kľytinu amontáź, nové plechové falcované kľytiny na budově kina a obecního úřadu.
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Veškeý potřebný mateľiál na novou střechu včetně nových pľken včetně dopľavyo pľonájem
lešení včetně dopľavy a montáźe a demontáźe, zakoupení nových tľámů, odvoz, dopľava a
skládkovné za odstľanění staré střešní kľytiny, pľken a tľámů

5.2.Cena za pľovedení díla zahmuje veškeré náklady zhotoviteli vzniklé v souvislosti s přípľavou a
plněním zźtvazku zhotovitele, zejména veškeľé prtrce, materiály, dodávky a suroviny nutné k řádnému
provedení díla (např. rizika, zisk a finanční vlivy_ inflace, pojištění, pľovedení potřebných zkoušek a
pľovizorní osvětlení staveniště' dopravní znaěení, údľžbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky,
likvidace odpadů, event. ěištění komunikací, náklady nazřizení staveniště, včetně těch, které případně
nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kteých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že
jsou k řádnému a kvalitnímu pľovedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůŽe účtovat za
pľováděné práce na plněné této smlouvy Žâdné více nłáklady, a to ani v případě nárustu cen, vy'jma
ustanovení čl. 3.5. smlouvy. Toto ľiziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypľacoval
zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu niżší, vmiká zhotoviteli náľok
pouze na cenu' kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko spľávnosti a rllplnosti přílohy a plné
riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.

5.3.Cena za provedení díla műŹe byt měněna pouze na zźlkladě souhlasu gbou smluvních stľan
porovnáním více a méně prací' formou dodatku k této smlouvě, kteý musí byt vždy před jejich
ręalizací písemně odsouhlasen objednatelem (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé
z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich
rihľadu a cęna za jejich pľovedení je souěástí ceľy Za pľovedení Díla.

5.4.Podmínky zvyšení ceţly za pľovedení Díla:
a) Pokud v pruběhu pľovádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisri a

noľem' které mají pľokazatelný vliv na překročení ceny
b) Dojde kýznamné změně termínu rea|izaceDilaze stľany objednatele delší než 12 měsíců
c) Pokud si objednatel objedná provedení pľací nad ľámec pľací uvedených b bodě 2.l

Naplnění podmínek pro zv'ýšení ceţly za pľovedení Díla mohou smluvní stľany realizovat jen ve formě
dodatku ke smlouvě

S.S.Splatnost ceny: smluvní strany se vzájemně dohodly na úhľadě ceny díla stanovené v ěl. 5 této
smlouvy takto:
objednatel nebude poskýovat zźiohu.
Zhotovitelem budou vystaveny dvě faktury na dílěí plnění a zâvéręěnâ fakÍuľa takto:

1.dílěí faktuľa _ po ukoněení pľací - opravy střechy na budově kina
Ż.dí|č,í faktuľa _ po ukoněení prací - opľavy levé strany střechy obecního úřadu
3 ' zâvěręěná faktuľa - po ukončení pľací opravy přední části střechy obecního ťlřadu, tj. po ukoněení
celého Díla a odsouhlasení pľotokolu o převzetí díla.
Původní ceîa za dílo byla vysoutěžena za částku 1.442.110'- Kč. Vzhledem ksituaci na trhu
zakoupila obec Pernink materiáI vě. dopľavy na střechu od firmy Dachdeckeľ' Kaľlovy Yary za
částku 664.536,- v ľoce Ż02l a dopľavu uhradila pak v r. 2022,kdy byl mateľíál dodán' (viz doložené
faktury+ úhľada), a proto byla cena díla v této smlouvě ponížena o tuto již uhľazenou částku.

5.6. Splatnost faktuľ vystavených zhotovitelem je stanovena na 15 kalendářních dní.

5.7.obě Strany se dohodly, že dnem plnění peněžitého zźlvazkuje den, kdy byla předmětná částka
odepsána z (lětu objednatele.
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6. Vlastnĺcké právo k zhotovenému dílu

6.1'objednatelje majitelem objektu, na kteľém zhotovitel dílo pľovede.

6.Ż'Zhotovitelje vlastníkem všech věcí nezbytrlých k ľealizacítrvalých, popř' dočasných konstľukcí,
kteľé vnesl na stavęniště včetně stavebních strojri a jiných mechanismťr, izolačnich a ostatních
materiálů a polotovaľti do doby předání a převzetí díla nebo jeho ucelených částí.

6.3.Zaniknę-li zâvazek provést dílo z důvodri vzniklých na stľaně objednatełe, uhradí objednatel
zhotoviteli plnou cenu veškeĺého dodaného mateľiálu uŁ. c"ny za prokazatelně ľozpracované pľacovní
výkony a veškeré prokazatelné náklaĄ, které zhotovitel na pľovedení díla ričelně vynaložil.

7. Smluvní pokuty

7.1.Za pľodlení v teľmínu dokončení díla dle bodu 4.l této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit
pľoti zhotoviteli jednoľŁovou smlurmí pokutu ve ýši 0,5%o z ceny díla ,ukuzae o"'plnění zâväzku a
současně smluvní pokutu ve ýši O,lYo zceny díla za kažđý den prodlení až do splnění předmětu
plnění daného zźlvazku zhotovitele dle smlouvy.

7.2.Za pľodlení s dokončením díla z důvodů ležicích na stľaně objednatele, zaplatí tento zhotoviteli
smluvní pokutu ve vyši 0,01o/o z celkové ceny díla zakaždý, byťjeň započ,aţ den prodlení.

7.3.objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši o,OlYo z celkové ceny díla v případě
prodlení s lihradou jakékoliv částĘ vyúčtované mu zhotovitelem dle této smlouvy, za každy' den
pľodlení. Dnem splatnosti plnění peněžitého zźlvazku se rozumí den stanovený bodem 5.6. této
smlouvy.

7.4.Zaplacením smluvní p9kuţ se neruší povinnost smluvní strany zétvazek splnit a pľávo opľávněné
smluvní stľany požadovat i náhľadu škody, přesahující uhrazenou smluvní pokůtu.

8. ostatní ujednání

8.1 objeţ{elje opľávněn kontrolovat pľováděni díIa. Vpřípadě, Že objednatel zjistí, že zhotovitel
pľou.âdí dílo v ľozpoľu se svými povinnostmi, je opľávněn żâďat po zhotovitJli odstranění vad
vzniklých vadným pľováděním díla požadovat jeho prouádění řádným způsobem.

B-2-Zhotovitel odpovídâ za provedení díla dle čl. Ż'l této smlouvy v souladu s touto smlouvou a
platny1i právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje udržovat vęškeľé inťormace, kteľé nabyl v
souvislosti s plněním teto smlouvy v tajnosti, nezveĘňovat je ve vztahu k třetím osobám s tím, že
bude ľozšiřovat dobľé obchodníjméno objednatele a bude usilóvat ojeho prospěch.

8.3'Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délcę 60 měsíců. Záruéní dobazač,íná,běžet ode dne předání
a ptevzetí díla' objednatel i zhotovitel potvrdí předání a převzetí díla svymi podpisy v předáLvacím
protokolu po ukončení celého díla. objednatel nemá právo odmítnout převzetí'díia pľb ojedinělé
drobné vady, kteľé samy o sobě ani ve spojení s jinými ĺębrźní řádnému utívání díla funkčně nebo
esteticky, an i j ej í użív âní podstatným způso bem neomezuj í.



8.4.obě smluvní sffany jsou opľávněny navľhovat mlěny a doplňky smlouvy' Případné změny a

dodatĘ této smlouvy jsou platné pouze v písemné ťormě' podepsané sĘným způsobem jako tato

zźtkladní smlouva.

8.5'Smluvní stľany po přečtení smlouvy pľohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, źe tato byla sepsána

nazâkladě svobodné uůl" u nebyla ujednána v tísni ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na
důkaz toho připojují své podpisy.

8'6.Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu.

$.7.Tato smlouva je pľovedena ve čţřech vyhotoveních, z nichž obdľží objednatel dvě paľé a

zhotovitel dvě paľé. Všechna ěţři paré mají stejnou platnost.

8.8.Tato smlouva nabyvâúčinnosti a platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stľanami.

3.9.Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při qýkonu ťrnanční kontroly ve smyslu zâĺkona ě. 3201200I

Sb., ustanovení upľavujíęízźrukuzajakost a odpovědnostzavady ze strany zhotovitele

V Perninku dne ç '?2

ZAZHOTOVITELEZA
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