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1, Pří kazce:

2, Pří kazní k:

Název stavby:

pří kazní  sm!ouva
uzavřená ve smyslu § 2430 a n. zákona č , 89/2012 Sb., obč anské ho zákoní ku

Hlava l.

Smluvní  strany, pověření

OBEC BABYLON
Babylon 27 ,344 0'l Domaž lice

lC:  00572551

zástupce: Pavel Bambásek - starosta obce

na straně jedné ,

JAROSLAV WEBER

lČ :  69253307

na straně druhé ,

Obě strany tí mto prohlaš ují , ž e jsou ipů sobilé  k právní m ú konů m vedoucí m k uzavření  té to smlouvy, svou

vů li projevují  svobodně auáž né  a nejednají  v tí sni,

Hlava ll.

ÚOale o stavbě

Výstavba a modernizace sportoviš t'- Babylon

Hlava lll.

Rozsah a předmět plnění smlouvy

a) Pří kazní k se zavazuje, ž e bude v rozsahu a za podmí nek ujednaných v té to smlouvě pro pří kazce

řádně vykonávat inž enýrskou č innost na stavbě uvedené  v hlavě ll, té to smlouvy za ú č elem zajiš tění :

- stavební ho dozoru po dobu výstavby

b) lnž enýrská č innost bude prováděna dle pož adavků  pří kazce.

c) Základní  rozsah č innosti pří kazní ka a soubor výkonů  jeho inž enýrské  č innosti tvoří :

. výkon technické ho dozoru investora (pří kazce)

. koordinace a zajiš tění  póvinností  zhotovitele a pož adavků  pří kazce na stavební ka při prů běhu

výstavby

. ú č ast na předávání  staveniš tě

. ú č ast na kontrolní ch dnech stavby

. zabezpeč ení  povinností  při kontrole a přejí máni postupně zakrývaných č ástí stavby

. sledování  zhotovitele stavby, zda vykonává předepsané  zkouš ky materiálů , konstrukcí

a prací , kontrola jejich výsledků , vyž adování  a archivace předaných dokladů  od zhotovitele stavby

. zajiš těni přejí mací ho ří zení  stavby vč etně dokladové  č ásti

. zhotovení  soupisu vad a nedodělků  na dokonč ené m dí le

. zajiš tění  a kontrola odstranění  zbývají cí ch záuad a nedodělků  zhotovitelem stavby
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Hlava lV,

Práva a povinnostismluvní ch stran

přikazce se zavazuje, ž e zaplaI i za výkon inž enýrské  č innosti dohodnutou cenU a dále PoskYtne

pří kazní kovi ujednanou souč innost,

pří kazní k potvrzuje, ž e se v plné m rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavbY,. Že jsou mu

známy veš keré  technické , kvalitativni a j iné  podmí nky nezbytné  k provedení  stavby a Že disPonuje

takovými kapacitami a odbornými znalosimi, které  jsou k provedení  předmětu té to smlouvY nezbYtné ,

pří kazní k se zavazuje při výkonu inž enýrské  č innostidodrž ovat vŠ eobecně závazné  PředPisY, Platné

noirv óstt , uleoňaňi té io smlouvy, Dále se bude pří kazní k řidit výchozí mi PodkladY Pří kazce

předánými ke dnl uzavření  té to smlouvy, zápisy a dohodami smluvní ch stran, vYjádření mi dotČ ených

brganů , majitelů  dopravní  a technické  infrastruktury a j iných správní ch orgánů ,

přikazní k se zavazuje prové st pro pří kazce práce, které  vyplynou z Pří Padných nePředví datelných

změn nebo nutných'viceprací  pož adovaných pří kazcem v prŮběhu realizace stavbY, Pří kazce se

zavazuleuhraditiyto práce mimo rámec ceny za inž enýrskou č innost (viz Cena za Provedené  Práce

a poskýtnuté  služ by), pokud se smluvní  strany nedohodnou j inak,

přikaznik je povinen postupovat při výkonu č innosti dle té to smlouvy s odbornou Pé Č Í ,

pří kazní k je povinen oznamovalpří kazci vš echny pří pady poruš ení  povinností  zhotovitele výstavbY

a okolnosii, které  ziistil při plnění  předmětu smlouvy a které  mohou rtrí t vliv na změnu PokYnŮ

pří kazce.

přikazní k je povinen vč as přikazce upozornit na eventuálni ohrož ení  dí lČ Í ch i koneČ ných termí nŮ

výstavby,

Od pokynů  pří kazce se pří kazní k mů ž e odchýlit jen je-li to nalehavě nezbytné  v zájmu Přikazce

a priraznit<  nemů ž e vč as obdrž et jeho souhlas, nebo pokud by hrozila Pří kazci Š koda.

pří kazní k bude pří kazci odsouhlasovat věcnou správnost daňových dokladŮ zhotovitele stavbY

a poskytovat vyjádření  k pří padným pož adavků m zhotovitele stavby na změnu ceny stavbY

s ohledem na pří padné  ví cepráce,

Je-li nutné  při zařizování  zálež itostí  a právní ch ú konŮ vystupovat jmé nem Přikazce a okolnosti

to vyž adují , pří kazce vystaví  potřebnou plnou moc.

Hlava V,

Č as plnění

Tato smlouva se sjednává na dobu urč itou, a to od data její ho podpisu smluvnimi stranami do dne

odstraněni vad a nedodělků ,stavby jejim zhotovitelem,

Veš keré  termí ny závisí  na souč innosti pří kazce, zejmé na na předání  PodkladŮ v termí nech

stanovených touto smlouvou,

Dodrž ení  termí nu je závislé  od řádné  a vč asné  souč innosti pří kazce, ujednané  v té to smlouvě,

po dobu prodlení  pří kazce s poskytnutí m souč innosti není  přikazní k v Prodleni se sPlnění m

povinnosti prové st předmět smlouvy v ujednané m termí nu.

Hlava Vl,

Souč innosí  a podklady pří kazce

lnž enýrskou č innost provede přikaznik na základě následujicí ch podkladŮ Předaných PřÍ kazcem:

o projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

o smlouva o dí lo se zhotovitelem stavby
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Pří kazce se zavazuje, ž e po dobu výkonu inž enýrské  č innosti poskytne pří kazní kovi potřebnou

souč innost, spoč í vají cí  zejmé na v předání  doplňují cí ch podkladů , vyjádření  a stanovisek, jejichž

potřeba vznikne v prů běhu plnění  té to smlouvy, Tuto souč innost poskytne pří kazce pří kazní kovi

nejpozději do jednoho týdne od jeho ž ádosti, Zvláš tní  lhů tu ujednají  strany v pří padě, kdy se bude

jednat o souč innost, kterou nemů ž e pří kazce zabezpeč it vlastní mi silami.

Pří kazce odpoví dá zato, ž e předané  podklady a doklady jsou bez právní ch vad.

Hlava Vll.

Cena prací , tvorba cen

Smluvní  cena dí la je stanovena dle č ástí  předmětu plnění  ve výš i:  49.000,- Kč

(pří kazní k není  plátcem DPH)

Cena zahrnuje ú plný soubor výkonů  inž enýrské  č innosti dle hlavy lll. tóto smlouvy,

Sjednaná cena je cenou smluvní  vycházejí cí  z cenových podmí nek v době zpracování  tóto smlouvy

a bude dodatkem ke smlouvě upravena pouze v připadě změny rozsahu dí la,

Faktury jsou splatné  do ,15 dní  od její ho obdrž ení  pří kazcem, Faktura musí  obsahovat veš keré

zákonem pož adované  nálež itosti,

V pří padě, ž e dojde ke zruš ení  nebo odstoupení  od smlouvy z dů vodů  na straně pří kazce, bude

pří kazní k práce a náklady ke dni zruš ení  nebo odstoupení  fakturovat přikazci ve výš i vzájemně

dohodnuté m rozsahu těchto vykonaných prací  a nákladů  ke dni zruš ení  nebo odstoupení  od té to

smlouvy, a to podí lem z ujednané  ceny dle bodu V, za jednotlivé  práce uvedené  v hlavě lll, té to

smlouvy, V pří padě, ž e nedojde mezi pří kazcem a pří kazní kem k dohodě dle předcházejí cí  věty,

pož ádá pří kazní k o rozhodnutí  pří sluš ný soud.
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Hlava Vlll.

Odpovědnost za vady, záruka

Pří kazní k neodpoví dá za uady, které  byly způ sobeny použ ití m podkladů  převzatých od pří kazce

a pří kazní k ani při vynalož ení  veš keré  odbornó pé č e nemohl zjistit jejich nevhodnost, pří padně na ně

upozornil pří kazce, ale ten na jejich použ ití  trval,

Hlava IX.

Odpovědné  osoby

Za výkon inž enýrské  č innostije odpovědný:  lČ :  69253307

Spolupracují cí  na základě Pří kazní smlouvy: lČ : ft402672, Č KAIT: 0201342

ujrdr!# 'á{ án* na

1, lnž enýrská č innost bude zahájena po uzavření  té to smlouvy,

2, Pří kazce prohlaš uje, ž e ná vlastní  dostateč nó prostředky na ú hradu objednaných prací ,

3, Výchozí  podklady, vypracované  matrice a dalš í  originály zů stávají  ulož eny u pří kazní ka, který

je povinen umož nit pří kazci vyhotovit si z nich kopie.

4, Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem její ho podpisu oběma smluvní mi stranami

auzavirá se do doby dokonč ení  stavby vč etně kolaudač ní ho ří zení .
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Tato smlouva obsahuje 4 č í slované  strany, Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž  ka

obdrž í  po jednom vyhotoveni. Ří dí  se obecnými ustanovení mi obč anské ho zákoní ku a
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měněna pouze pí semnými dodatky,

Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezení , vč etně vš ech

pří padných osobnich ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiální ch webových stránkách

obce Babylon, a to vč etně vš ech pří padných pří loh a dodatků . Smluvní  strany prohlaš ují , ž e

skuteč nosti uvedené  v té to smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu § 504 obč anské ho

zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení jakýchkolidalš í ch podmí nek,

Přilohou je Pří kazní  smlouva mezi Jaroslavem Weberem a Jiří m Jungem,

V Babyloně 23. 3. ?o2z v Domaž licí ch
!( e Í alZ

pavel Bambásek
pří kazce
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pří kazní  smlouva

Smluvní  strany

Objednatell | aroslavWeber

| Č : 692 53 307

I  dále ien iako pří kazcej

Zhotovitel:  | iří  | ung

| Č  :  7 340267 2, Č KAIT ;  020t342

I  dále ien iako pří kazní k}

uzaví rají  v souladu s § 2430 a n. zákona č .S9/ZaIT Sb., obč anské ho zákoní ku tUto

pří kazní  §mlouvlt

Č lánek I . - Předmět smlouvy
předmětem té to pří kazní  smlouvy jezávazekpří kazní ka vykonávat pro Pří kazce za Úhradu

inž enýrskou č innost při akci :

yrsTAvBA A lt loDERNlzAcE §PoRToVtš Ť  _ gngvlor,|

Č tánek I I . - Termí ny plnění

Tato smlouva se sjednává na dobu urč itou, a to od data ieií ho podpisu smlurrní mi stranami do dne

splnění  závazkumandatáře v č 1.I  té to smlouvy.

č Hneklll. _ Cena za provedené  práce a poslrytnuté  služ by

předmětu smlouvy bude dle dohody.

Č tánek tV. - Zvláš tní  uiednání

Tato smlouva ie vypracována ve..3 steinopisech, z nichž  dva stejnoPisY obdrŽÍ  Pří kazce a jeden

pří kaznik.

odstoupení  od smlouvy jakož  i od pří padných dodatků  ke smlouvě ie moŽné  Pouze na základě

pí semné  vlýpovědi.

Ustanovení  té to smlouvy lze měnit č i doplnit pouze formou pí semné ho dodatku Potvrzené ho oběma

smluvní mi stranami.

Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné  vů le obou stran, nikoli v tí sni a na zálrladé

neqihodných podmí neh na dů kazč ehož připoiuií  smluvní  strany své  vlastnoruČ ní  PodPisY,

v Domaž ticí ch dne ..!./ ...-..* '....,(.!,i.,r! v zahořanech dne * / t..h; : .'!: .ť É .,.

Pří kazce:

| aroslavWeber

J...........,t."

1iÝi 1unq/

Pří kazní k:


