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SMLOUVA O DÍLO
Obec Černolice
Hlavní 64, 252 10 Černolice
IČ 00241113
zastoupená starostou obce Pavlem Schmidtem
(dále je „objednatel“)

a

Šťastný asfalt s.r.o.
Bronzová 2018/17, 150 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO 29127718
zastoupená jednatelem Martinem Šťastným
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU NA REKONSTRUKCI ULIC KE DVORU A PŘÍČNÁ

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1) Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zrekonstruovat část ulice Ke Dvoru a
celé ulice Příčná v obci Černolice.

2) Popis zakázky

Stručný popis rekonstrukce:

¨ Ulice Ke Dvoru
· Rekonstrukce se týká pouze části ležící na obecním pozemku pč. 325/1
· Rekonstrukce spočívá ve srovnání stávajícího terénu a položení asfaltového

betonu pro obrusné vrstvy ACO16 60 mm

¨ Ulice Příčná
· Rekonstrukce se týká celé komunikace
· V komunikaci je uložena kanalizace a vodovod.
· Oprava komunikace bude provedena z asfaltového betonu ve skladbě:

§ asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO16 60 mm
§ infiltrační postřik 0,7 kg/m2
§ štěrkodrť ŠDA 250 mm

· Odvodnění zpevněných ploch je zabezpečeno příčným a podélným sklonem do
vsakovacího žebra podél celé komunikace. Šířka vsakovacího žebra je 1,0 m,
hloubka 0,75 m. Vsakovací žebro bude vyplněno kamenivem frakce 32/64 a
obaleno separační geotextílii. Na začátku komunikace, v nejnižším místě bude
vsakovací jáma vyplněná kamenivem frakce 32/64.

· Podrobný popis rekonstrukce a objemy prací jsou zpracovány v projektové
dokumentaci, která je nedílnou přílohou smlouvy



2

3) Čas plnění

Celá zakázka bude zhotovitelem dokončena a objednateli předána do 16. prosince 2022.

4) Cena a způsob placení

a) Celková cena zakázky je stanovena částkou 1.785.543,12 Kč včetně DPH.
b) Cena bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě předložení konečné

faktury.
c) Faktura bude zhotoviteli uhrazena do 14 dnů od předání hotové zakázky.
d) V případě zpoždění v předání uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

500,-- Kč za každý den zpoždění.

5) Další ujednání

a) Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně
nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom
bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se
porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

b) Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v
§2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

c) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít
neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.

d) Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací,
které nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného
rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v
němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

6) Závěrečná ustanovení

a) Změna smlouvy je možná jen písemně.
b) Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem

č.89/2012 Sb. občanský zákoník.
c) Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.
d) Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji

podepisují

V Černolicích dne 21.10.2022

V.R. V.R.
……………………………… …………………………………
Pavel Schmidt Martin Šťastný
starosta obce Černolice Šťastný asfalt s.r.o.


