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\"-J: "Šmlouva o výkonu autorského dozoru

uzavřená ve smyslu § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Hlava l.
Smluvnístrany, pověření

uka=

Zastoupen

OBEC BABYLON
Babylon 2 7
344 01Domažlice
IČ: 005 72 551
Pavlem Bambáskem - starostou obce

Není plátce DPH.
na stranějedné,

Příkazník:

Zastoupen

STAVEBNÍ KANCELÁŘ VANĚK s.r.o.
Doubova 534
344 01 Domažlice
IČ: 290 84 946 DIČ CZ29084946

jednatelem společnosti

Plátce DPH účinností od 06.11.2009, vydal FÚ v Domažlicích ze dne
12.11.2009 pod č.j. 70087/09/118900402750

na straně druhé.

Obě strany tímto prohlašují, Že jsou způsobilé k právním úkonům vedoucím k uzavření této
smlouvy, svou vůli projevují svobodně a vážně a nejednají v tísni.

Hlava ll.
Údaje o stavbě

Název stavby:

VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI BABYLON

Hlava Ill.
Rozsah a předmět plněnísmlouvy

a) Příkazník se zavazuje, že bude v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro

, příkazce řádně vykonávat inženýrskou činnost na stavbě uvedené v hlavě II. této smlouvyza účelem zajištění:
autorského dozoru po dobu výstavby

b) Inženýrská Činnost bude prováděna dle požadavků příkazce.
C) Základní rozsah Činnosti autorského dozoru po dobu výstavby tvoří:

" výkon autorského dozoru investora (příkazce) - občasný
" účast na předávání staveniště
" účast na všech kontrolních dnech stavby
" účast na odevzdání a převzetí stavby po jejím zhotovení
' úČast na převzetí a schvalování odstraněných vad a nedodělků
' odsouhlasení dokumentace skutečného provedená stavby
" v případě potřeby účast na dalŠích jednáních s účastníky realizace stavby



" spolupráce při vzorkování materiálů a výrobků pro realizaci stavby
" zabezpečení povinností při kontrole a přejímání postupně zakrývaných částí stavby
" sledování zhotovitele stavby zda je stavba prováděna dle zpracované projektové

dokumentace s přihlédnutím k podmínkám stanoveným orgány státní správy a \
podmínkám stanoveným stavebním povolení stavby

" posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů \
zpracovávaných zhotovitelem stavby z hlediska dodržení technicko-ekonomických " ,
parametrů stavby a lhůt jejího provedení '

" spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a technickým dozorem příkazce

Hlava IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce se zavazuje, že zaplatí za výkon inženýrské činnosti autorského dozoru
dohodnutou cenu a dále poskytne příkazníkovi ujednanou součinnost.

2. Příkazník se zavazuje provést pro příkazce další inženýrské práce autorského dozoru,
které vyplynou z případných nepředvídatelných změn nebo nutných víceprací
požadovaných příkazcem v průběhu realizace stavby. Příkazník je povinen před
zahájením takové Činnosti informovat příkazce o její předpokládané celkové ceně a tuto
Činnost zahájit teprve po písemném schválení předpokládané ceny příkazcem. Nebude-li
příkazník postupovat dle předchozí věty, má se za to, že je taková Činnost zahrnuta v ceně
stanovené v ČI. VII této smlouvy.

3. Cena eventuálních projektových víceprací bude účtována obvyklou hodinovou sazbou ve
výši 500,- Kč/hod.

4. Příkazník je povinen postupovat při výkonu Činnosti dle této smlouvy s odbornou péčí.

Hlava V.
Čas plnění

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to od data jejího podpisu smluvními stranami
do dne předání stavby jejím zhotovitelem příkazci.

2. Veškeré termíny závisí na součinnosti příkazce, zejména na předání podkladů v termínech
stanovených touto smlouvou.

Hlava VI.
Součinnost a podklady příkazce

1. Příkazce se zavazuje, že po dobu výkonu inženýrské činnosti poskytne příkazníkovi
potřebnou součinnost a to jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti technické.

Hlava VII.
Cena prací, tvorba cen

1. Smluvní cena díla je stanovena dle částí předmětu plnění v celkové výši:
autorského dozoru po dobu výstavby 50 000,- KČ

2. Cena zahrnuje úplný soubor výkonů inženýrské Činnosti dle hlavy Ill. této smlouvy.
3. Sjednaná cena je cenou smluvní vycházející z cenových podmínek v době zpracování této

smlouvy a bude dodatkem ke smlouvě upravena pouze v případě změny rozsahu díla.
4. Faktury jsou splatné do 15 dní od jejího obdržení příkazcem. Faktura musí obsahovat

veškeré zákonem požadované náležitosti. Příkazník je oprávněn vystavit příkazci fakturu
vždy poté, kdy bude mezi stranami schválen rozsah provedené činnosti a její cena.

5. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od smlouvy z důvodů na straně příkazce,
bude příkazník práce a náklady ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat příkazci ve výši



vzájemně dohodnutém rozsahu těchto vykonaných prací a nákladů ke dni zrušení nebo
odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny za jednotlivé práce uvedené
v hlavě III. této smlouvy. V případě, že nedojde mezi příkazcem a příkazníkem k dohodě
dle předcházející věty, požádá příkazník o rozhodnutí příslušný soud.

Hlava VIII.
Odpovědnost za vady, záruka

1. Autorský dozor odpovídá vlastníku za škody podle právních předpisů České republiky,
tj. zejména za Škody způsobené neplněním povinností, pozdním plněním povinností nebo
jejich nekvalitním plněním.

2. Nedojde-li ke splnění povinností ze strany příkazníka, ani po písemném upozornění
ze strany příkazce, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- KČ
za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po doručení výzvy. Náhrada škody tím
není dotčena.

3. Příkazce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. výpovědní doba činí 14
dní ode dne doručení výpovědi příkazníkovi.

Hlava IX.
Odpovědné osoby

Za výkon inženýrské činnosti autorského dozoru je odpovědný:

Stavební kancelář Vaněk s.r.o., zastoupená jednatelem - ing. Josefem Vaňkem

Hlava X.
Ujednání všeobecná

1. Inženýrská činnost autorského dozoru bude zahájena po uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení,

včetně vŠech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních
webových stránkách obce Babylon, a to včetně případných příloh a dodatků,

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a uzavírá se do doby dokončení stavby včetně kolaudačního řízení.

5. Tato smlouva obsahuje tři číslované strany. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž
každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Řídí se obecnými ustanoveními občanského
zákoníku a může být měněna pouze písemnými dodatky.

V Babyl,,, ?Aä 2ON V Domažlicích ':1. Zo . L) 'iq

. "'" Pavel Bambásek

Přík"" OB Ee

Stavební kancelář Vaněk ľ
s.r.o.

Příkazník

Stavební kancelář Vaněk $.rq.
omvádénl staveb. znakc'kó posudky
Doubova 534, 344 01 Domažlice
!Č: 29Cl 84 946, DIČ: CZ29084946


