
SMLoUvA o lír,o č.2788/150

o provedení projektol}ch, pruzkumných, geodetických nebo inženýrs§ch prací a činností,
uzavíenádle § 2586 a násl. zák, č,89lZ012 Sb., občanský zákonik

čt.t. sMLUvNí sTRANy:
1.1 Objednatel

Adresa
K smluvnímu jednání oprávněn
V technických záležitostech
Bankovní spoj ení obj ednatele
IČ : 00635855
tel, : 584 436 14I
e-mail : starosta@velkakras.cz

r.2 Zhotovitel
Adresa
K smluvnímu jednání oprávněn
V technických záležitostech
Bankovní spoj ení áotovitele
IČ :28597044
tel. : 585 208 458
e-mail : agpoI@agpolcz
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 44147

čl.z. poDKLADy A SpoLUpRÁCE oBJEDNATELE:
2.1 Objednávka : na základě ústního jednání
2.2 Věci potřebné k provedení díla (projektové podklady) :

al Objednatel předal áotoviteli :

bl Objednatel předá áotoviteli tyto podklady do týdne od podpisu SoD :

stavební povolení, identifikační údaje áotovitele stavby
2.3 VyskytneJi se během zpracování díla potřeba doplnění dalšími podklady nebo potřeba ryjasnění

již předanych podkladů, je objednatel povinen podklady specifikované zhotovitelem resp.
příslušná lyjasnění předat v požadovaných termínech,

2.4 Včasné předložení podkladů a součinnost jsou povinností objednatele, na níž je ávislé další
plnění předmětů díla a včasné plnění povinností áotovitele,

čt.s. pŘBnvrĚr slrr,ouvy:
Objednatel zadává áotoviteli dílo : v}kon autorského dozoru na stavbě

vrámciýkonuautorskéhoo""".";f;j3ř,'jÍ?;r".;'ň1,::iÍ,,"
- poskytování lysvětlení potřebných k lypracoÝání dodavatelské dokumentace
- dohled nad dodržováním dokumentace pro provedení stavby s přihlédnutím k podmínkám
stavebního povolení

- posuzování návrhu dodavatele na zněny a odchylky oproti této dokumentaci
- účast naodevzdání staveniště dodavatelem
- sledování postupu ýstavby z technického hlediska
- účast na kontrolních dnech stavby na základě qizr,y stavebního dozora
- účast na odevzdání apřevzetí stavby
Způsob ýkonů autorského dozoru (kancelářské práce, osobní účast na stavbě) bude upřesněn
objednatelem během stavby, přičemž osobní účast projektanta na stavbě se uskutečni až na

základé úzw stavebního dozoru.

obec velká kraš
Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš
Ing. Zdeněk Záíopek - starosta obce

Čsog a.s., č,ú. l31880474/0300
DIČ : CZ635855
fax: ---

AGPOL s.r.o.
Jungmannova 153l12,779 00 Olomouc
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. - jednatel společnosti
Bc. Ing, Barbora Pospíšilová - vedoucí projektant
KB Olomouc, é.u, 43-513028027 7 l0I00
DIČ: CZ28597044
fax : 585 208 454



čt.l. non.l plNĚNí:
4.1 Zhotovitel ," rururr1" provádět autorský dozor během realízace stavby, nejPozději do 18 měsícŮ

od podpisu smlouvy o dílo.

čt.s. cENA A pLATEBNí poDMíNKyi
5.1 C.""r,t ."""* dohodou ve smyslu Zákona o cenách č.526190 Sb.

5,2 Cena'zal}kon autorského dozoru bude stanovena na základě těchto podmínek:

5.2.1 Cenazavýkonautorského dozoru bude stanovena podle skutečně odpracovaných hodin za vlastní

odpracováný autorský dozor během realizace stavby za celou dobu Plnění dÍla.

5.2.2 Hodinová sazba za provádění autorského dozoru se sjednává ve qiši 580,- KČlhod. (bez DPH),

Tato cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla dle této smlouvY.

5.3 Cena za autorský dozor bude placena formou dílčích čtvrtletních nebo pololetních daňových

5.4

5.5

dokladů v příslušném roce ýstavby.
platby proběhnou na základé faktur zhotovitele. splatnost faktur se

prokazatelném předložení objednateli.
Sjednanou cenu prací je možno překročit pouze v případě změny

předmětu díla,

čt.o. zÁnučNí pootuíNry:
6.1 Zhotovitel n.*r. oOp*Ca"o.t ,a vady dokumentace, vzniklé v dŮsledku vadných,

nedostatečných nebo opožděně předaných podkladů (č1,2),

č1.1 osTATNí uJEDNÁNí:
,1.1 při dodatečne,1ncne pr"a..,eru imlouvy bude postupováno v souladu s § 2614 obČanského

zákoníku. případné zmény rozsahu dodáv§ a lhůty plnění budou provedeny formou písemného

dodatku k této smlouvě.
7.2 V případě stoma nebo sistace

rozpracovanost a vmiklé škody.
objednávky uhradí objednatel zhotoviteli náklady na

sjednává 14 dni po jejich

sazby DPH nebo rozšíření

podstatu nekalé soutěže.

7.4 Šmluvnípokutapřineplnění závazkujestanovenaveýši 1o/oozcen!dilazakaŽdýdenProdlenÍ.

7.5 Zhotovit;l jeopiavncnnavlastníodpovědnostpřibrati jinéosobykplnění závazku, aniŽbude

dotčen právni poměr mezi smluvními stranami.

7.6 Veškeré informace obchodního charakteru, které si obě strany navzájem poskytnou Při jednání o

uzavíeni této smlouvy i vpruběhu zpracovlní předmětu smlouvy jsou povaŽovány za dŮvěrné a

nesmí se poskytnout iřetí siraně, ani je použít v rozporu sjejich účelem pro své potřebY, atobez
ohledu nato, zda dojde k uzavření smlour,y či nikoliv.

7 .7 Zhotovitel je vázántimto návrhem smlouvy l5 dní od vystavení návrhu.

čr.s. zÁvĚnnčNÁ usraNovnNí:
8.1 pokud není v t.to ,rrrt*uc aohodnuto jinak, řídí se tento smluvní váah přísluŠnými ustanoveními

občanského zákoníku azákonač.18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

8.2 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichžkaždá ze smlurTríCh stran obdrŽÍ jeden

stejnopis.

Ve Velké Kraši dne 28 . 0 8 . 2020 V Olomouci ďne 20.8.2020

7.3 Objednatel je oprávněn použít předmět smlouvy

možné pouze s písemným svolením áotovitele.
pouze ke sjednanému účelu. Další použití je

Nedodržení těchto zásad zakládá skutkovou

objednatel

obecvelká kraš
790 58 VelM Iftaš 132
tčo: ooo:sgss
DIČ; Ca0O635855

A6POL s,r,o,

' Jungmannova 
'153i 12

779 00 Olomouc
česká republika

ič, h&lo&, otČ, cZ28597044ťWb lel.: 585 208 458


