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SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: SFŽP3796463

číslo dodavatele: 2/2018/MN

Rekonstrukce nevyužívané budovy Cp. 132 v obci Vršovice

Smluvní strany

Objednatel
se sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Bankovní spojení:
dále jen ,,objednatel"

a

Obec Vršovice
Vršovice Cp. 74, 440 01 Louny
Pavlína Adamová, starostka obce
00831841
KB a.s. Louny číslo účtu:

Dodavatel Milan Nipauer
Sídlo: Nad Pivovarem 452, 439 01 Černčice
výpis z živnostenského oprávněni č.j. MULNCJ 75734/2015 sp.značka : MULN/11146/2015/OŽÚ
IČO 44536283, DIČ: CZ5804301360
Bankovní spojení: MONEY BANK číslo účtu
dále jen ,,dodavatel"

uzavÍrajÍ podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

Článek l.
Předmět smlouvy

1 .1. Dodavatel se zavazuje k provedeni díla - stavby Rekonstrukce nevyužívané budovy Cp. 132 v
obci Vršovice podle prováděcí projektové dokumentace vC. výkazu výměr, kterou vypracoval
Miroslav VIk, Vroutek, Na Hůrce 129, iC 69901538 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu
výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součásti nabídky dodavatele
podané v rámci zadávacího řizeni na výběr dodavatele předmětu díla.

Místem plněni předmětu plněni díla je objekt Vršovice Cp. 132, 440 01 Louny v rozsahu projektové
dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními
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předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařIzení (viz
článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku l. smlouvy zaplatit dodavateli cenu
za dílo uvedenou v článku Ill. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Předmětem d ila jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu prováděni prací (v důsledku změn neprodleně);
- vypracováni kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlaseni

do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;

- náklady na připadnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologických předpisů;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečeni průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zhotoveni potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného

nutného osvět|ení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušeni nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujicím nebo znesnadňujícím práci (čerpáni vody,

zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);

- soustavné vytyčování zřetelného označeni obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo

rorýse obecného, musí dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a
projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;

- zajištěni vydáni potřebných rozhodnuti ohledně stanovení pro přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádřeni dotčených orgánů;

- zajištěni vydáni rozhodnutí o povoleni uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných tras
předpokládá rovněž soustavnou péči dodavatele o řádné a kvalitní značeni objízdných tras);

- zabezpečení povoleni kácení zeleně;
- zajištěni geodeta a geologa stavby, včetně zajištěni potřebných rozborů v akreditované

laboratoři;

- zpracování havarijního plánu, který stanovi způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění
odsouhlasenI příslušnými orgány, zajištěni odsouhlasenI je nutné před zahájením stavebních
prací;

- náklady na obnoveni geodetických bodů;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolnIch nemovitostí, zabezpečeni přístupu

záchranným složkám organizaci ČR;

- zkoušky a měřeni, revize zařízenI.

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována
průjezdnost stávajÍcÍch komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro
integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obci.
Dodavatel je povinen odstranit na vlastni náklady znečištěni komunikací způsobené prováděnou
stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před
vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
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1.6. Dodavatel bere na vědomi, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou
zejména finanční prostředky státního rozpočtu České republiky. Obě smluvní strany se tedy

zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních
předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujÍcÍch poskytováni dotací z

Operačního programu životního prostředí. Odkaz na Pokyny pro zadáváni veřejných zakázek
2014-2020: http://www.opzp.cz/obecne-pokYnY/dokumentmo|der=6

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po
dokončeni díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním
vyznačením data pořIzenL Tato fotodokumentace bude součásti předmětu díla a jeho ceny (viz
článek l. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k přís|ušné
faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujÍcĹch průběh zhotoveni dané části díla. V případě
dňčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované
položky. V případě těch části a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se
stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam,
nebo digitální záznam) postihujÍcÍ detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen
dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel
takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany
v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořidÍ
objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1 .8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitálni podobě při předání díla a
při případném odstraněni vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto
pořadí: l) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová
dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce
nevyužívané budovy Cp. 132 v obci Vršovice (dále jen ,,veřejná zakázka") - výkaz výměr, 5)
nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace veřejné zakázky.

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka
obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotoveni díla.
Vznikne-li v průběhu prováděni díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy
a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku
okolnostI, které objednatel jednajÍcÍ s náležitou péči nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen ,,ZZVZ") uzavřít
smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,
nebo mohl vědět. Provedeni těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou
sjednanou cenu díla.
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Článek íl.
Doba zhotoveni díla

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy

v termínu srpna až října 2018 - rekonstrukce střechy a v terminu března až května 2019 - rekonstrukce

budovy a v souladu s Přílohou č. 1 - Harmonogram plněni, při dodržení nás|edujÍcÍch uzlových bodů:

1. výměna výplní otvorů vnějších oken a dveří

2. montáž lešení

3. očištěni stávajIcI fasády

4. montáž fasádního izolantu

5. montáž armovací vrstvy

6. montáž finální omítky

7. pokládka střešní izolace

8. předáni stavby vC. dokumentace

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně,
e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací,
přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem,
s uvedením přesného data započetí předmětu plněni dle článku I. této smlouvy. Dodavatel je
povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný
termín zahájeni provádění díla, je dodavatel povinen zahájit prováděni díla do 7 dnů ode dne
obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící
se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezaháji práce v termínu stanovené
dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku ||. odst 2. 2.
smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich
cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodlouženI doby plnění, zejména v těchto
případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít

vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny objednatelem; a to
postupem v souladu se ZZVZ;

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považuji i případná opatřeni, stanoviska či
rozhodnuti orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a
dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek
l. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska
nebudou vyvolána činnosti či nečinností dodavatele;

- zásah takzvané vyšší moci.

2.6. Změna terminů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné
změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy
provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je
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označen jako příloha č. 2 a tvoří nedIlnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti
prodlouženI terminu dokončeni díla musí být provedeno neprodleně, do tři pracovních dnů od
okamžiku rozhodného pro potřebu prodlouženi termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud
dodavatel nesplní povinnost písemného oznámeni dle předchozího odstavce, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.

Článek Ill.
Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku l. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 1 311 003,00 Kč bez dph, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 275 311,00 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 1 586 314,00 Kč.

Nedílnou součásti smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny položek
(a jejich ka|ku|ací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny
daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace
díla. jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnuji i práce a dodávky tam výslovně
nepojmenované, jejichž provedení či dodáni je pro řádnou realizaci a dokončeni dané položky
oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou
považovány za její součást.

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, jestliže po uzavřeni této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude
výše dph v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen
poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány
pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně-
práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah
prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezeni musí být dodavatel předem (tj. před
provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci
musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve
věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve
věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude
zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určeni změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet
z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr
zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li
změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídajÍcÍ ceně prací a
materiálů v místě a čase obvyklé.
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Článek lV.
Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně
provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to
fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a
bude v nich uveden název Rekonstrukce nevyužívané budovy Cp. 132 v obci Vršovice, číslo
stavby, číslo smlouvy objednatele, číslo projektu 3709643. Nedílnou součástí každé faktury musí
být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanoveni
článku l. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.

4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu lx měsíčně za kalendářní měsíc po up|ynuti tohoto
kalendářnIho měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního
měsíce; nedílnou součásti faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto
kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je dodavatel
oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH.
zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném
dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně
písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně
odsouhlasený protokol a předáni odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné
faktuře není přiložena odpovjdajÍcÍ fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení
účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu
takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než
se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo
dodávky provedeny.

4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě
smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před
provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši
zádržného, platné do terminu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a
nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí
objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své
závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a
převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstraněni
poslední vady nebo nedodělku.

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystaveni (v případě, že v průběhu
plněni díla to nebude vzhledem k financováni z prostředků EU dohodnuto u jednotlivých faktur
jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je
splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní
strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku lV. odst. 4.3.
smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s
platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn
fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.6. Pro účel dodrženi terminu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla
odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet
označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu
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zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný
účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen
hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovováni díla, jestliže je
dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti terminům, uvedeným v článku ll
odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořÍcÍmu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud
je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v
prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem
kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolnIch orgánů strukturálnIch
fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje
předložit ke kontrole kontrolnIm orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká
předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o
účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ se smlouvou a
projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou
pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele, Ministerstva životního prostředí,
MinistersNa financi ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na
pozemky k ověřováni plněni podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky,
předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených
osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel
plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem
uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských
subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci souvĹsejÍcÍ se smlouvou a
realizací projekt po dobu 10 let ode dne předáni a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně
zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli
i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve
smyslu uvedeného zákonného ustanoveni bude považován (tedy až do doby, kdy bude
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované
části ceny díla co do částky, odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně.
Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná
částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost Objednatele upozornit po právni moci
rozhodnutí. Nesplněni této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

4.11 Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), který
urči objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po rMsIcIch. Tento
finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této
smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejÍcÍho objemu ročního čerpání finančních
prostředků znamenalo dřÍvějši termín ukončeni realizace díla, mohou se smluvní strany písemně
dohodnout na odpovÍdající změně HMG.
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Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastni stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je
vlastníkem věci, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním
stanou součásti vlastní stavby.

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu,

Článek VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla
prostor větší, zajisti si jej na vlastni náklady.

6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku íl. odst.
2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3. Nejpozději při předáni staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnuti
orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít.
Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou
dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto
odstavce, lhůta pro zahájeni prováděni díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit
prováděni díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnuti veřejné
správy.

6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajisti vjezd na staveniště, jeho provoz,
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. zdroje energií pro
realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní
i v případě skládek materiálů, povolenI vybudováni objektů zs apod.

6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předáni
a převzetí díla a vyklizeni staveniště, a to podle obecných ustanoveni o náhradě škody.

6.6. Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčeni všech
stávajÍcÍch síti a zařIzenI a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádřeni jednotlivých správců
těchto zařízenI. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícIm potrubí, vedeni a
kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením
prováděni díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovjdajÍcÍ jeho předmětu podnikáni a
závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištěni možných překážek
v následném prováděni díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro
realizaci díla.

6.7. Dodavatel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkajIcI se zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
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6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protoko|árního
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy a dále je
povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9. Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařIzenI staveniště podmínky pro výkon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VIL
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1.

Oprávněnými zástupci objednatele při prováděni a převzetí díla a ve věcech technických (dále
jen ,,oprávnění zástupci objednatele") jsou:
starostka obce Pavlína Adamová, ©:
tds Ondřej Šimek,

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve
věcech, které tato smlouva výslovně stanovi. Není - ii touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou
oprávněni zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele starostka obce Pavlina Adamová, 8:
19:

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou :
Stavbyvedoucí: Jaroslav Krejčík tel.:
HTP: Milan Nipauer tel.:

Jaroslav Krejčík te
Milan Pihrt tel:

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:
Milan Nipauer tel.:

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,

práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku l., obecně závaznými právními předpisy a
českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo
zařIzeni stanovi postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařIzení, je
dodavatel, nedohodnou - ii se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového
materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že
dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a
nedostatky.
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8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro prováděni
stavby vC. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při prováděni části díla jinou
osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon").

8.6. žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku Ill. odst.
3.1. této smlouvy.

8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přistup na
staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O
výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny
terminy k jejich odstraněni. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci
autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávajÍcÍ koordinátora BOZP. Identifikační údaje
osob vykonávajÍcÍ funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel
dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určeni.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovováni vlastni stavby na
staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen ,,osoba vykonávajÍcÍ
technický dozor"), jejíž jméno a příjmenI bude objednatelem sděleno při předáni staveniště a
bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním
deníku.

8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávajÍcÍ technický dozor přístup ke
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastni stavby. Na požádání je dodavatel povinen
předložit objednateli a osobě vykonávajÍcÍ technický dozor veškeré písemné doklady o prováděni
díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávajÍcÍ funkci autorského dozoru
projektanta a k osobě vykonávajÍcÍ koordinátora BOZP.

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastni stavby organizovat na staveništi nejméně lx týdně
(jinak vždy dle potřeby) kontrolni dny průběhu zhotovováni vlastní stavby za účasti oprávněného
zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude
pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. zjištěné
nedostatky a vady při prováděni vlastni stavby je dodavatel povinen odstranit v terminu
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konáni prvního kontrolního dne bude
dohodnuto při předáni staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a
současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího nás|edujÍcÍho kontro|niho dne
bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11 jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen
dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve
stavebním deníku.
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele
na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na
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základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti
oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných části díla podle obecně závazných
právních předpisů nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakryti části díla nebo k provedeni zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečněni písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5
pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady
dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky
příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických
norem.

8.12. zjisti-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen
písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky,
neúplnost a chyby projektové dokumentace VC. výkazu výměr uvedených v článku l. odst. 1.1.
smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel
mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaloženi odborné péče.
jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vC.
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele
překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen prováděni díla v nezbytném rozsahu
okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů
informovat jak tds, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VIl.
smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránIcí v pokračováni
prací. Do doby p isemného pokynu, jak bude pokračováno v odstraněni nevhodnosti, nedostatků,
neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech
předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení
objednatele, že objednatel trvá na prováděni díla podle uvedené zadávací dokumentace,
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje
lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených
s přerušením prováděni díla.

8.14. jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok
na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15. zjistí-li dodavatel při prováděni díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen
prováděni díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak tds, tak osobu objednatele odpovědnou ve
věcech technických dle článku VIl. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány
problémy bránIcí v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno
v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastaveni prací musí být provedeno písemně na
formuláři, a to za podmínek uvedených v článku ||. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této
povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku ||. odst. 2.6. smlouvy.

8.16.. jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před
započetím prováděni díla překážky uvedené v článku Vlll. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze
stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do
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doby, než překážky mohl odhalit při vynaloženi odborné péče. V opačném případě odpovídá
dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na
objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na
základě písemného předávacího protokolu. jestliže však tento písemný předávací protokol
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle
na objednatele až okamžikem odstraněni těchto vad a nedodělků dodavatelem.

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splněni kvalifikačnIch
předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnuti plněni v rozsahu, který je uveden v nabídce
dodavatele, podané v rámci zadávacího řízeni na výběr dodavatele díla dle této smlouvy.
Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních
předpokladů, bude při plněni této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na
dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel
se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat
veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informaci, kterými bude
objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl
provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této
smlouvy.

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým
povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí provádět ani
osoba s dodavatelem propojená.

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho
prováděni ukončit. V případě, že k přerušeni prováděni díla nedojde z důvodů na straně
dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení prováděni díla a dalších 7 dni termín dokončeni díla.
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o
konkrétní položky a části.

8.23. Dodavatel zajisti, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postaveni, jež budou odpovídat za realizaci příslušných
stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací
dokumentace veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly
v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

8.24 Při prováděni díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí nebo jeho
zástupce (HTP) v místě stavby.

Článek IX.
pojištěni dodavatele

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v
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souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky

dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku Ill. odst. 3.1

Smlouvy, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této

Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i

po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanoveni a že nedojde ke snížení

pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy
na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišt'ovny dle tohoto článku musí být doručeny
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v
rámci zadávacího řIzenI. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a
zůstávají v platnosti.

9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážni pojištění pokrývajÍcÍ pInou
hodnotu díla, a to do předáni a převzetí dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie
pojistného certifikátu je přIlohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopii
pojistného certifikátu pojištěni odpovědnosti za škody dle ČI. 9.1.).

9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této
smlouvy či v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištěni, je dodavatel povinen o této skutečnosti
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše
uvedeném rozsahu. Porušeni této povinnosti ze strany dodavatele považuji strany této smlouvy
za podstatné porušeni smlouvy zak|ádajÍcÍ právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splněni a předáni díla

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku l.
smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou
součástí řádného splněni díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užíváni a
provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel
ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech
smluvMch.(dále jen ,,protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a
nedodělky nebránickni řádnému užívání díla, budou v protokolu o předáni díla uvedeny i takto
zjištěné vady a nedodělky nebránIcI řádnému užíváni díla a lhůty pro jejich odstraněni.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se
přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých
zařizeni tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmÍtnutí
převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné
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doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto
převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a
nedodělků se závazným terminem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějÍcÍch
písemných dokladů s terminem jejich dodání dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím
protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši KČ 1 000,- za každou vadu a
každý den prodlení.

10.6. K předáni díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních
dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí
převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však
právo odmítnout zahájení přejÍmacího řízeni, je-li termín navržený dodavatelem o vÍce než 30
dnů dříve, než sjednaný termín předáni díla.

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávajÍcÍ funkci TDS, případně také autorského
dozoru projektanta.

Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba
dnem protokolárního předáni a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami
počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta
strojů a zařízeni, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list,
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

počíná běžet
a nedodělky,
pro dodávky
se sjednává

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, tj. vypývajIcI
z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke
stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné
odstraněni. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat.
Dodavatel je povinen nastoupit k odstraněni běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů
od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode
dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která
bráni 1jžÍvánÍ díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12
hodin ode dne jejího ohlášenI, do 24 hodin provést alespoň taková opatřeni, aby dílo bylo možné,
byt' s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději
do 20 dnů ode dne doručeni písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen
bez zbytečného odkladu, nejpozději však v terminech výše popsaných, reklamované vady
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do
pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10
kalendářních dnů po obdrženi písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává,
jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4. jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstraněni reklamovaných vad a
nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam
popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo
dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit
reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.
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11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na
smluvní pokutu.

Článek XII.
výpověď', Odstoupeni od smlouvy

12.1. Dodavatel bere na vědomí, že realizace předmětu plněni dle této Smlouvy závisí na poskytnutí
dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu
vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla.
Neposkytnuti dotace se nepovažuje za porušeni závazků vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy a žádná
smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku
takového ukončeni Smlouvy. výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke
dni doručeni výpovědi dodavateli.

12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní
povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupeni pro porušování povinností dle této
smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude dodavatel
v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě
článku IV. odst. 4.10.smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém
případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými
pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok
na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v ČI. íl. této smlouvy a na
náhradu ztrát vzniklých prodlouženIm termínu jejího dokončeni ve stejném rozsahu. Objednatel
může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě
nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušeni dojde.

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplněni
smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2.
smlouvy, a článkem lV. odst. 4.10. smlouvy.

12.4. Odstoupeni od smlouvy strana oprávněná oznámi straně povinné písemně. Účinky odstoupeni
nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámeni na adresu povinné straně uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá
insolvenčni řIzení.

12.6. Stanovi-li oprávněná strana pro dodatečné plněni lhůtu, vzniká ji právo odstoupit od smlouvy po
marném uplynuti této lhůty. jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešeni sporů
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou
cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím
souvÍsejÍcÍ nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že
objednateli ve splněni povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
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nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak
pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených části díla a dále na náhradu nákladů
účelně do té doby vynaložených na pořIzeni rozpracovaných částí díla.

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo

jednání kohokoliv, at' již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím
řIzenI nebo při provádění této smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řIzenľ nebo prováděni této
smlouvy ke škodě objednatele, včetně užiti podvodných praktik k potlačení a snÍženÍ výhod volné a
otevřené soutěže.

12.10. Odstoupeni (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinnosti vyp|ývajÍcÍch z vyrovnání
smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany

objednatele, a to i bez uvedeni důvodu. výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne

doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1 V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti
HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní
prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy.
V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli
právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i
započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období

záruční lhůty, které brání řádnému užÍváni díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši

10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její
části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
den prodlení.

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace Státního
fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení,
pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do
10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet
dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý započatý den prodlení od uplynuti lO-ti denní lhůty po obdrženi finančních prostředků od
poskytovatele dotace.
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13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu
dodavateli podle bodu článku lV., bodu 4.7. této Smlouvy.

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dňo, či její část, není
uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištěni práv Objednatele plynoucích z
této Smlouvy.

Článek XV.
Závěrečná ustanoveni

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkajicí se smluvních stran, je povinna ta
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ni druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušeni této
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni smlouvy předává či předkládá dodavatel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik
práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď') se
doručuji do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé
smluvní straně je splněna při doručováni poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních
rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4. jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
a postupem popsaným v čI. Ill odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních
stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně
případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem
odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řIdI zákonem

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy
a dodavatel 2 stejnopisy.

14.9. Smluvní strany prohlašuji, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané
v rámci zadávacího řízeni na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součásti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz či. l smlouvy).
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14.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil
na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn,
dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasI se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:
Příloha č. l: Harmonogram plněni
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby lpřiloženo zadavateleml
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 4: pojistná smlouva/pojistný certifikát - pojištěni odpovědnosti za škodu a o stavebním

a montážním pojištěni
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)
Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku.

1'0, 07. 2018
Ve Vršovicích dne . . .... .......

Objednatel Dodavatel

.....,...

Pavlína Adamová , , ,. --""""
Starostka obce

Firma
staveb včotnä jojk:h změn

(lá nich & j6j!ch

Mil Nipaue
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ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
Název akce:

ID Název úkolu říjen 2018 listopad 2018 březen 2019 duben 2019 květen 2019
týden 4ů. 4]. 4z 43. 44. 45. 46. 47, 48. 10. n. 12. 13, 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

1. Hrubá stavba RD a základová deska garáže

2 Převzetí stavbv

3 Odstranění povlakové krytiny

4 Montáž parotěsné zábrany

5 Montáž izolace tepelné m

6 Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvenou

7 Montáž hromosvodu

8 Montáž hromosvodu

9 Předání zatepknístřechy 30.11.

10 Oprava vnějších omítek v rozsahu do 30%

11 Montáž kontaktního zateplenľvčetně tenkovrstvé omítky

12 Osazováni oken, dveřia vrat

13 Montáž parapetů

14 Předání stavby 315.

.l

Rekonstrukce obecního objektu č.p.132 Vršovice
Vršovice

Zpracoval: Milan Pihrt

'Č

"I

i·laa
ií» ·t
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Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

Rekonstrukce nevyužívané budovy Cp. 132 v obci Vršovice

Určeno: Obec Vršovice

Číslo SoD:

Termin plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Rekonstrukce obec. objektu č.p.132 Vršovice

02 - Stavební rozpočet pro dotaci

Vršovice
CC-CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

22.06.2018

Zhotovitel:
Milan Nipauer, Nad Pivovarem 452, 439 01 Černčice

Projektant:

44536283
CZ5804301360

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

21,00% ze 1 311 003,26
15,00% ze 0,00

V CZK

1 311 003,26
0,00

1 311 003,26

275 310,68
0,00

1 586 313,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Rekonstrukce obec. objektu Č.p.132 Vršovice

02 - Stavební rozpočet pro dotaci

Vršovice Datum: 22.06.2018

Projektant:
Milan Nipauer, Nad Pivovarem 452, 439 01 Černč Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
741 - Elektroinstalace - silnoproud
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámeČnické

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
Kompletační Činnost

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

1 311 003,26

671 226,50
13 131,45

549 886,90
59 083,90
37 543,45
11 580,80

639 776,76

113 629,50
197 360,36

29 793,00
99 877,98

153 180,00
45 935,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 311 003,26
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ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce obec. objektu č.p.132 Vršovice

objekt: 02 - Stavební rozpočet pro dotaci

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Vršovice Datum:

Projektant:
Milan Nipauer, Nad Pivovarem 452, 439 01 Černč Zpracovatel:

22.06.2018

PČ Typ Kód Popis

Náklady z rozpočtu

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 311 003,26

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311231118 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC
15 m3

671 226,50
13 131,45

3,699 3 550,00 13 131,45

V

2 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
. , m2 87,080 498,00 43 365,84polystyrenovych desek ti do 120 mm

3 M 28376017 deska fasádní polystyrénová soklová ti 100mm m2 88,822 220,® 19 540,84

4 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn ' m2 266,784 558,00 148 865,47
,polystyrénových desek ti do 160 mm

5 M 28376042 deska EPS grafitová fasádni A=0,032 tí 140mm m2 277,455 200,00 55 491,00

MontáŽ kontaktního zateplení vnějšího ostění
6 K 622212051 hl. špalety do 400 mm z polystyrenu ti do 40 m 79,200 200,00 15 840,00

mm

7 M 28376032 deska EPS grafitová fasadni A=0,032 ti 40mm m2 82,368 60,® 4 942,08

8 K 622221121 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
. . . . . m2 15,000 654,00 9 810,00mmeralní vlny s kolmou onentaci ti do 120 mm

9 M 63151513 deska izolační minerální kontaktních fasád
. . m2 15,300 330,00 5 049,00kolmě vlákno Á=O,041 ti 1®mm

10 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem m2 15,000 161,00 2 415,00
vtlačeným do tenkovrstvé hrňotY

11 K 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za-. . -. - . . m2 266,784 14,10 3 761,65pouziti tepelneizolacmch žatek z polystyrenu

12 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního m 68,350 88,20 6 028,47
zateplenĹ

13 M 59051651 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 14cm m 71,768 46,® 3 301,33
0,95/20Ocm

14 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá m2 6,890 204,00 1 405,56
vnějších stěn nanášená ručně

15 K 622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítkysložitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 298,240 108,00 32 209,92

16 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnnáomítka včetně penetrace vnějších stěn m2 87,080 550,00 47 894,00

17 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 2,0 mm m2 266,784 279,00 74 432,74
včetně penetrace vnějších stěn

18 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fÓlií m2 35,340 30,40 1 074,34
přilepenou lepící páskou

19 K 631341114 Mazanina ti do 80 mm z betonu lehkého
keramického LC 20/22 m3 19,909 3 740,00 74 459,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 549 886.90

21 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkéhozatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému
22 K 941211211 Ý m2

s 0,9 m v do 25 m za prvni a ZKD den pouzltl

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 083,90

298,240 37,00 11 034,88

8 947,200 1,75 15 657,60
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PČ Typ Kód

23 K 941211811

26 K 968062374

27 K 968062747
28' K 968072558

30 K 978015341

31 K 460150033

32 K 175101201

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Demontáž lešení řadového rámového lehkého
zatížení do 200 kg/m2 Š do 0,9 m v do 10 m m2 298,240

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených " '
včetně křídel PI do 1 m2 m2 6,480
Vybourání stěn dřevěných plných, zaskl"ených ' '
nebo výklädních pI přes 4 m2 , m2 21,160
Vybourání kovových vrat pI do 5 m2 m2 10,300|
Otlučení (osek"ání) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 m2 298,240
.rozsahu do 30%
Hloubení zapažených i nezapažených rýh ručně
š 40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 m 68,800

Obsypání objektu nad přilehlým původním ' '
terénem sypaninou bez prohození sítem, m3 13,760
uloženoy do 3 m

22,40 6 680,58

174,00 1 127,52

51,10 1 081,28

139,00 1 431,70

14,90 4 443,78

153,00 10 526,40

516,00 7100,16

997 - Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

33 K 997013111 hmot pro budovy v do 6 m s použitím t
,mechanizace

34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebomeziskládku do 1 km se složením t

.
35 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t

.skládku ZKD 1 km přes 1 km

36 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 t

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) ' '
37 K 997013831 stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 t

904

37 543,45

8,301 349,00 2 897,05

8,301 210,00 1 743,21

83,010 9,12 757,05

6,246 1 740,00 10 868,04

18,665 1 140,00 21 278,10

998 - Přesun hmot
38 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

11 580,80
t 52,640 220,00 11 580,80

PSY - Práce a dodávky PSY
, _ 712 - Povlakové krytiny

39 : K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° '
. m2 213,390

, , . gvoůvrstveOdstranění povlakové krytiny střech do 10° od ' '
40 K 712300843 zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 74,658

,z30%cďochv

41 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10" za. . . m2 213,390studena lakem penetracnim nebo asfaltovým

42 . M ,11163150 lak asfaltový penetrační t 0,064
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou

43 K 712363541 do betonu TI ti do 240 mm vnitřní pole, budova m2 156,000
.V do 18m

44 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, ti. 1,5 mm š
. , m2 179,400,1300 mm šeda

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou
45 K 712363542 do betonu TI ti do 240 mm krajní pole, budova m2 67,000

.V d_o 18m
46 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, ti. 1,5 mm š

. . m2 77,0501300 mm šeda
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou

47 K 712363543 do betonu TI ti do 240 mm rohové pole, budova m2 6,000
.V ďQ 18m

48 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC, ti. 1,5 mm š
. , m2 6,9001300 mm seďa

49 K 712591172 Provedení povlakové krytiny oblých střech m2 248,860
.ochranné textilní vrstvy

50 M 69311199 geotextilie netkaná PES+PP 300 g/m2 m2 286,189

51 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny t 0,693
povlakové v objektech v do 6 m

639 776,76
113 629,50

15,20 3 243,53

26,00 1 941,11

7,88 1 681,51

48 7®,® 3 116,80

153,00 23 868,00

150,00 26 910,00

242,00 16 214,00

150,00 11 557,50

330,00 1 980,00

150,00 1 035,00

52,90 13 164,69

29,20 8 356,72

809,00 560,64

713 - Izolace tepelné 197 360,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 713141181

54 K 713141182

55 K 713141183

56 M 28372320

57 M 28372306

58 K 713141211

59 M 63152008

60 K 713291122

61 M 62832001

62 K 9987J3101

Montáž izolace tepelné střech plochých tí přes
- . - . m2 141,000170 mm šrouby vnltrn? pole, budova v do 20 m

Montáž izolace tepelné střech plochých ti přes
170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m m2 66,150

Montáž izolace tepelné střech plochých ti přes
170 mm Šrouby rohové pole, budova v do 20 m m2 6,000

deska Styrotherm plus 100 pro trvalé zatíženi v
m2 221,926tlaku (max. 2(XX) kg/m2) ti 140mm

deska Styrotherm plus 100 pro trvalé zatíženi v
m2 221,926tlaku (max. 2000 kg/m2) ti 10Omm

Montáž izolace tepelné střech plochých volně ' '
rmložené ätikový klín m 44,000
klin atikový přechodný minerálni plochých ' '
střech tl. 100 X100 mm m 44000
Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany m2 213,390
stropŮ vrchem asfaltovým pásem
pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 245,399 '
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v t 2,398
objektech v do 6 m

21,20 2 989,20

209,00 13 825,35

295,00 1 770,00

370,® 82 112,62

265,00 58 810,39

13,20 580,80

108,00 4 752,00

90,30 19 269,12

46,60 11 435,59

757,00 1 815,29

741 - Elektroinstalace - silnoproud
63 K 741410003 Montáž vodič uzemňovací drát nebo (ano D do

10 mm na povrchu

64 K 741430002 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci '
zděnou

65 K 741440031 Montáž tyč zemnicí délky do 2 m

66 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D '
.do 10 mm s podpěrou

67 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby

68 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo
trubka s držáký do zdiva

69 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení
.svodu

70 M 35441080 drát D 8mm nerez

71 m 35441128 tyč jímací s kovaným hrotem 1500 mm nerez

72 M 35441714 podpěry vedeni hromosvodu na plechové
.střechy, nerez

73 M 35441804 trubka ochranná na ochranu svodu - 1700
mmm, nerez

74 M 35441857 držák jímače a ochranné trubky s vrutem - 200
mm, nerez

75 M 35442005 šroub +matice MB nerez
76 M 35442029 svorka uzemněni nerez univerzálni
77 M 35442033 svorka uzemněni nerez spojovací
78 M 35442035 svorka uzemnění nerez zkušební, 62 mm
79 M 35442036 svorka uzemněni nerez připojovací
80 M 35442037 svorka uzemněni nerez křížová
81 M 354420'41 svorka uzemnění nerez k jímací tyči
82 M 35442042 svorka uzemnění nerez na okapové žlaby
83 M 35442110 .štítek plastový - čísla svodů

29 793,00
m 78,000 53,30 4 157,40

kus 2,000 278,00 556,00

kus 2,000 425,00 850,00

m 10,000 145,00 1 450,00

kus 34,000 73,60 2 502,40

kus 2,000 255,00 510,00

kus 2,000 52,60 105,20

kg 78,000 170,00 13 260,00

kus 2,000 670,00 1 340,®

kus 78,000 29,50 2 301,00

kus 2,000 190,00 380,00

kus 4,0® 65,50 262,00

sada 4,(XX) 250,00 1 000,00
kus 10,000 32,50 325,00
kus 8,(XX) 22,00 176,00
kus 2,000 43,00 86,®
kus 4,000 29,00 116,00
kus 4,000 46,00 184,00
kus 2,0® 48,00 96,00
kus 4,0® 32,00 128,00
kus 2JJOO 4,00 8,00

764 - Konstrukce klempířské
98 K 764242434 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn

předzvětralého plechu rš 330 mm m
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez

99 K 764244405 rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 400 m

.mmPříplatek za zvýšenou pracnost při oplechování
100 K 764245445 rohů nadezdívek z TiZn předzvětrat plechu rš do kus

,400mm

101 K 764248411 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené zTiZn předzvětralého plechu rš přes 670 mm m2

99877,98
24,000 372,00 8928,00

45,150 655,00 29573,25

6,000 160,00 960,00

16,200 979,00 15859,80
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PČ Typ Kód Popis MJ

Lemování rovných zdí střech s krytinou
102 K 764341414 skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 330 m

mm
103 K 764541405 Žlab podokapní pŮlkruh"ový z TiZnQČed.zvětratého plechu rš 330 mm m

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby104 K ,764541446 · - " r ' kusz TiZn predzvet aleho plechu 330/100 mm

105 K 764548423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskokůz TiZn předzvětratého plechu průměru 100 mm m

106 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské " t
v objektech v do 6 m

766 - Konstrukce truhlářské

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2107 K 766622131 ·r ' ·- · . m2otevi avych výšky do 1,5 m s ramem do zdiva

108 M 6114®16 okno ,plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí kus
.práve 90x12Qcm

109 M 61140021 okno plastové jednokřidlé vyklápěcí 60x90cm kus

110 M 6 1140030 okno plastové dvoukřídlé otvíravé a Yyklápe'i " kus
180 X 150 cm

111 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřníchplastových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus
112 M 61144164 dveře plastové vchodové jednokřídlové

oteňravé částečněprosklené 90x240 cm kus
113 M 61144160 dveře plastové vchodové jednokřídlové

otevíravé plné 8OX200 cm kus
114 K 766.1 Montáž parapetů Al, plastových l m

115 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 '
. sada;pär

116 M 61144402 'parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x m,100 cm
117 M 766.2 Hliníkové tažené parapety 25mm nos 300/600 ks

118 M 766.3 Hliníkové tažené parapety 25 mm nos 300/900 ks

119 M 766.4 Hliníkové tažené parapety 25 mm nos 300/1800 ks

120 M 766.5 Boční plastové krytky na venkovní parapety pár

121 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské t
v objektech v do 6 m

767 - Konstrukce zámečnické

122 K 767651111 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích kus
.pod strop p.lochy..do 6 m2

123 M 55345870 vrata .garážová sekční zateplená lamela typ M kus
.rozmer 26®/2 10Omm

124 M 55345869 vrata garážová sekční zateplená lamela typ M kus
.rozměr 20()0/200Omm

125 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva ' 'mbez suchovodu
128 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce' t

v objektech v do 6 m

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45,150 357,00 16 118,55

23,600 790,00 18 644,00

2,000 494,00 988,00

9,320 883,00 8 229,56

0,382 1 510,00 576,82

153 180,00

21,060 879,00 18 511,74

11,0® 2 822,CK) 31 042,00

2,000 2 106,® 4 212,00

3,000 6 436,® 19 308,00

3,000 2 500,00 7 500,00

1,000 19 942,00 19 942,00

2,(XX) 16 565,00 33 130,00

33,000 113,00 3 729,00

16,000 30,® 480,00

16,500 260,00 4 290,00

2ÄX) 350,® 700,00

11,000 530,00 5 830,00

3,0CK) 950,00 2 850,00

16,000 78,00 1 248,00

0,618 659,00 407,26

45 935,92
2,000 2 500,00 5 000,00

1,000 19 845,01) 19 845,00

1,(XX) 18 025,00 18 025,00

5,000 564,00 2 820,00

0,253 972,00 245,92

VP - Vícepráce 0,00
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Kooperativa , ." '&!-..
WENNA INSURANCE GROUP

..%
q

pojistná smlouva

Č. 8602643775

pro pojištěni podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna,a.s.,Vienna insurance Group
se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

lČ: 47116617, zapsaná v obchodnlm rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel')

MILAN NIPAUER

jednající l zastoupená:
MILAN NIPAUER , vlastník
lČ. 44536283
se sídlem l bydlištěm: Nad Pivovarem 452, 493 01 ČERNČICE, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.
Prostředky elektronické komunikace:
mobilní telefon: 602463288
VyloučenI z elektronické komunikace: NE

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb-, o pojistný smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen
"smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami
této smlouvy Noří nedílný celek.
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ČLÁNEK l.
ÚvQdnLjmmymt

1. pojistník sjednává pojištěnf uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujľcich
přiložených dokumentech:

živnostenském listu pod č. j. l C 212/97/ŽÚ-648/03 ze dne 8.4.2003

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně
závazné právni předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a nás|edUjÍcf pojistné
podmínky:

P - 100/05 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištěni majetku a odpovědnosti
P - 150/05 - Zvláštni pojistné podmínky pro živelní pojištěnf
P - 200/05 - Zvláštni pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizeni
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
P - 500/07 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
které jsou nedílnou součásti této smlouvy a s nimiž by! pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.

4. Doba trvání poj ištění

Počátek pojištění: 21.5.2008

Pojistná smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

Dnem předcházejícím počátku pojištěni podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle
pojistné smlouvy č. 8502769654,8502770270. Nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou
smlouvu.

ČLÁNEK II.
""iiämmai!dmlu[mjNmgní

Místo pojištění č. l: Volevčice ., 434 01 Most
Popis: budova bývalé zastávky Cd

1,1 sjeqnává se zäkladní žive|nf pnii$tění v roZSahu "PQŽÁR" a "ŇÁMZ" prč' tyto pře¢jmětY poii$tČpľ:

1.1.1 Soubor zásob.
pojistná částka: 50 000 Kč.

1.1.2 Soubor ostatních vlastních věci movitých.
pojišťuje se na novou cenu.
pojistná částka: 200 000 KČ.

Spoluúčast pro základni žIvelní pojištěni v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAT' na místě pojištěni č. 1 činí
5 000 Kč.

1 2 Siednává se dop|řikové živej'ý ppiištěni y rozsahu 'yoDQvQv pro:

1.2.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
poýistná částka: 250 000 KČ.
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Spoluúčast pr'o případ vodovodní škody činí 1 000 KC

2.1 Siecinává se R'Q tyto pťedměty pQjištění:

2.1.1 Souborzásob.
pojistná částka: 50 000 Kč.

2.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.
pqišťuje se na novou cenu.
pojistná částka: 200 000 KČ.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 3 000 KČ.

Místo pojištěni č. 2: Počerady ., 440 01 Louny, Počerady
Popis: Budova kotelny

1, žĹvELNí£Q&IĚNí
1,1 Siednává se základní živelní pQiištění v rQzsahu "PQŽÁR" a "NÁRAZ" p'q tyto předměty poiištěni:

1.1.1 Souborzásob.
pojistná částka: 200 000 KČ.

1.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.
pojišťuje se na novou cenu.
pojistná částka: 320 000 Kč.

Spoluúčast pro základní živefni pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištěni č. 2 činí
5 000 Kč.

1,? Siednává se doplňkové živelnÍ y rQzsahu "VODOVOD" pro:

1.2.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
pojistná částka: 520 000 KČ.

Spoluúčast pro případ vodovodní škody činí 1 000 Kč.

2, PQJIŠTĚNÍ PRQ PŘĹPAP QPCIZENÍ

2.1 SiecMává se pro tyto předměty pQjištěrlÍ:

2.1.1 Soubor zásob.
pojistná částka: 200 000 KČ.

2.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.
pojišťuje se na novou cenu. .
pojistná částka: 320 000 KC

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 2 člnf 3 000 KČ.

Místo pojištění č. 3: podle podnikatelské činnosti na území ČR.
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1.1 Sie¢nává se zákl@dní živejnl pQiištční v rozsahl,j "PQŽÁR" a "NARAZ" pro tyto předmčtv pQiištěni:

1.1.1 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.
pojišťuje se na novou cenu.
pojištěnl se sjednává na první riziko.
Limit pqistného µněnÍ 100 000 Kč.

Spoluúčast pro základní živelní po]Ištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 3 činí
5 000 Kč.

1.2 $ieanm se doplňkQvé živelnĹ pqjištěnl v rozs@hu 'Vqpq\/od" pro:

1.2.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni.
pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 100 000 Kč.

Spoluúčast pro případ vodovodní škody Činí 1 000 KČ.

2, PQJĹ$TĚNÍ F'RQ PŘĹPAP QDCIZENĹ

2.1 Sjednává se přQ tYtQ předmčt\/ pojl$tení:

2.1.1 Soubor ostatních vlastních věci movitých.
pojišťuje se na novou cenu.
pojištění se gednává na první riziko.
Limit pc*stného plnění: 100 000 Kč.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištěni 3 činí 3 000 KČ.

ČLÁNEK III.
Da|$l Qruhv PoiiŠtČnÍ

1, 'PQ,ŇTĚNí QDPQ\/ÉČ)NQST| ZA š'cQň\,j

1.1 Základni pojištěni
sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

pojištěni se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného
dle a. l. odst. 2.

Limit pojistného plněni: 1 000 000 KČ
Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více
oborů či podskupin (dále jen ,,obory ännosti') - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištěni
pouze na ty obory činnosú, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory
činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný
uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednáni pgištění.

1.2 Územní platnost
pojištěni se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.
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ČLÁNEK N.

1. pojistné:
Živelní pojIštění

Celkové roční pojIstné před úpravou
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 6 měsíců.

Sleva za délku pojistného období
jIná sleva l přirážka ,
Saldo přirážek a slev
Celkové roční pojistné po úpravě ,
pojistné za pojistné Dbdobí

2196 Kč

10 850 Kč

9 191 Kč

22 237 Kč

-2 %
-18 %
-20 %

17 788 Kč
8 894 Kč

2. pQjistné za pojIstné obdobf je splatné vždy:
k 21.5. k 21.11.
každého roku převodním příkazem s připořnenutim platby na Účet pojistiteie.
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo Účtu: 220038-50050022
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 8602643775

%.

ČLÁNEK V.
tilášmišmných

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo
faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišt'ovna, a.s., \ňenna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105
Fax: 547 212 602, 547 212 561 .
E-mail: pcxiatelna@koop.cz

ČLÁNEK VI.
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1. pojistník prohlašuje, že:

a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u
jiného pojistitele, není-ii v této smlouvě uvedeno jinak,

b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovklajľ skutečnosti, a bere na vědomi, že je
povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v
těchto údajích,

c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si
vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojisúteli oznámit všechny
případné změny v těchto údajích,

d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o
pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o
právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů,

e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří
nedílnou součást této pojistné smlouvy,

f) bere na vědomi, že adresa bydliště l sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné
smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,

g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobnlch údajů pro zasíláni obchodních a reklamních
sděleM pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna insurance Group a Finanční
sku$ny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků dektronické
komunikace,

h) souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické
komunikace (např. mobilní telefon, e-mail, fax). Tyto prostředky skjužl ke vzájemné Komunikaci,
avšak nenahrazuji písemnou formu, vyžaduje-li ji zákon.

2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

3. Tato smlouva obsahuje přílohy: kopie Zl.

pojistná smlouva uzavřena dne: 21.5.2008
jméno, příjmení l název zástupce pojistitele
zaměstnanec pojistitele
Ziskatelské číslo: 2238
Telefonnl číslo: 60 5833
Email: ejelinkova .cz

kck)peratG":" JJĹŠŤÔ A. AS..

V1ENNAtNft- ' NCE 3RÓUP
KAN "EŮÁH NNY

Podpis ',šťitele (ziskatele)
-3·

(získatele): Eva Jelínková

Firma mí !SŮ$ťMř
š'Ev ·ůíě Nlkh zme

pmcl na a lť*h oůmňwcm
f!qc' pivovarem 452 4 g 01 Cemč& (i
:CC ¢45 36 28 DIČ: CZ5G043ú3Sň
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Podpis pojistníka
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