
zavřená dle § 2586zákona č , 89/2012 Sb,, obč anské ho zákoní ku

a dle § 152 zákona č . 183/2006 Sb., stavebniho zákona

l. smluvní  stranv

1,1 Obiednatel:

0bec Babylon
se sidlem: Baby| on 27, 344 01 Domaž lice
| Č : 00572551

DlČ :

zastoupená: Pavlem Bambáskem, starostou obce

Bankovní  spojeni:  Č eská spořitelna, a,s,

email:  info@babylon-obec.cz

1.2 IcsE!9!ýJ!s4I lJť ):

lng, Radek Zahrádka, Ph.D

č . ú č tu:

teIefon:

se sí d| em:

lč :
DlČ :

bankovní  spojení :

č í slo ú ětu:

tel,:

email:

0762082399/0800

379793275

02559706

ll.

2.1

předmět smlouvv

Dne 27 ,7,2020 by| a mezi Objednatelem a společ ností  DSP Domaž | ický stavební  podnik s,r,o,, se

, IC 25200631 (dá| e jen ,,Zhotovitel"),
uzavřena sm| ouva o dí lo, jejimž  předmětem byl závazek Zhotovitele prové st pro Objednatele dí lo

,,Stavební  ú pravy stávají cí  budovy Obecní ho ú řadu Babylon", dle projektové  dokumentace,

zpracované  TD, v souladu se stavebnim povo| ení m vydaným Městským ú řadem Domaž lice, odborem

yýstavby a ú zemní ho plánování  pod č .j. MeD0-26057/2019-Sz (dále jen jako ,,Stavební  dí lo").

Předmětem té to smlouvy je závazek TD provádět pro Objednatele technický dozor stavební ka nad

prováděnim stavby podle zákona č , 183/2006 Sb., o ú zemnim plánování  a stavební m řádu, při

realizaci Stavební ho dí la, a závazek Objednatele uhradit TD touto smlouvou sjednanou odměnu.

TD je povinen provádět technický dozor stavební ka nad prováděnim Stavební ho dí | a. V rámci výkonu

č inností  technické ho dozoru bude TD vykonávat zejmé na následují cí  č innosti:

seznámení  se s podklady, podle kterých se připravuje realizace Stavební ho dí la;

pří tomnost v mí stě stavby v prů bé hu její  realizace v rozsahu (2x týdně);

organizace kontrolní ch dnů  na stavbě (1x za 14 dnů ) a pořizování  zápisů  z nich do stavební ho

deniku;

d) zabezpeč ení  dodrž ení  opatřeni státní ho stavební ho dohledu po dobu realizace stavby;

2,2

z.c

a)

b)

c)

SMLOUVA OVýKONU TECHN| CKÉ HO DOZORU
STAVEBN| KA NAD PROVADEN| M STAVBY



e)

0

s)

h)

D

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

informováni Objednatele o vš ech závaž ných okolnostech týkajicich se stavby;

xóňt,olu ue* o'. cenové  správnosti a ú plnosti oceňovací ch podkladů  a faktur, jejich soulad

i podminkami uvedenými ve smlouvách a jejich piedkládáni k ú hradě Objednateli;

ó.uar.ni těch č ásti áodávek, které  budou vdalš im postupu výstavby zakryty nebo se stanou

nepřistupnými, zapsání  výsledků  prohlidek do stavební ho deniku;

; ; ';ň; i;piá; i ,.'zy,otoú it6e. a přimými dodavateli navrhovat opatřeni kodstranění  závad

ziiš těnÝch Dři realizaci výstavby;

sieoováni,'zaa znotovitól vykonává předepsané  zkouš ky materiálů , konstrukcí  a praci, kontrolovat

,ýri.oňv'ie.tto zkouš ek i vyž adovat doklady, které  prokazují  kvalitu prováděných praci a

dodávek,

iú áouáňi vedení  stavebniho deniku vsouladu spodminkami uvedenými ve smlouvě o dilo a

v souladu s přisluš nými právnimi předpisy;

pripiáuá po,ir,ruo,t pio odevzdáni a převž etí  Stavebniho dila nebo jeho č ásti a ú č ast na jednání  o

odevzdání  a převzeti;

kontrola odstiaňování  vad a nedodělků  v dohodnutých termí nech;

ú č ast na předáni staveniš tě Zhotoviteli stavby,

.oórilá,ii staveniš tě (pracoviš tě) Zhotoviieli a zabezpeč eni zápisu do stavebniho dení ku,

sepsání  protokolu o předáni staveniš tě,

pále ó systematické  doplňováni dokumentace, podle které  se stavebni dilo realizuje, a evidence

dokumentace dokonč ených č ástí  Stavebniho dí la,

ň;ř; i;  i; ;pá.i ;ákadů  a zpracováváni přehledů  í inancování  Stavebniho dí la dle pož adavků

Objednatele,

o) koňtrola dodrž ení  proiektové  dokumentace (kvalita, rozsah),

o inioiróuáni Objednaí ele o vš ech okolnostech, zjiš těných při své  č innosti, jež  mohou mí t vliv na

změnu pokynů  Objednatele,

sl ipotupa..', pracóvniky Zhotovitele stavby při prováděni opatřeni na odvráceni nebo omezeni

š kod při ohrož eni stavby ž ivelnými událostmi,

t) kontóla oostupu prací  podle č asové ho a finanč ní ho plánu Stavebniho dila a ustanovenimi

" ňňry; ; ib'a ufiozorn'ění  Zhotovitele stavby na nedodž eni terminů , vč , pří pravy podkladů  pro

uplatněhí  majetkových sankcí  a zpracováni návrhu nápravných opatření ,

u) kóntrola vvklizeni siaveniš tě Zhotovitelem stavby po dokonč eni dí la,

ví  aktivní  spótupráce s autorským dozorem stavební ho dila a koordinátorem BOzp

TD se zavazuje provádět technický dozor dle té to smlouvy s odbornou pé č i osobně, svým jmé nem

a na vlastni oápovědnost v termí nů , rozsahu a za podminek stanovených v té to smlouvě.

lll.

3.1

zmé nv rozsahu č innosti TD

TD se zavazuje prové st pro objednatele dalš i práce technické ho dozoru, které  vyplynou z

pripfiných n.přeáuid.t hý.r, změn nebo nutných ví cepraci. pož adovaných 6bpdnatelem v

i,ďOěilri reatiráce Stavebňiho dila. TD je povinen.před zahájenim takové  č innosti informovat

6ňřonátele o;eii předpokládané  celkové  óeně a tuto č innost zahájit teprve po pisemné m schválení

př.iňkiáá..aí d.ňy Objednatelem. Nebude_li TD postupovat dle předchozi věty, má se zalo,ž eje

iaková č innost zahrnuta v odměně stanovené  v č l. V té to smlouvy,

Doba plnění

TD se zavazuje provádět technický dozor v terminech, které  vycházejí  z terminŮ vlastni realizace

stavebniho dí la:

Termí n zahájeni výkonu TD: po nabytí  ú č innosti tóto smlouvy

Termin ukonč eni č innosti TDl vydáni pravomocné ho kolaudač ní ho rozhodnutí  a uvedeni

stavební ho dila do trva| é ho už í váni

lV.

4.1.



i.)

v.

5.1

Vl.

o. l

6,2

6,3

cena za vÝkon technické ho dozoru

Úč astní ci sjednávají  za kompletní , řádné  a vč asnó provedení  technické ho dozoru následujici

odměnul

11 570,. Cena bez DPH

2 430,- DPH

14 000,- Cena vč etně DPH

DPH bude přepoótena v pří padě změny sazby podle platných předpisů ,

Tato Odměna je nejvýš e připustná a ú plná. Odměnu TD lze překroč it jen za podmí nek stanovených

v táto smlouvé .TD prohlaš uje, ž e cena obsahuje veš keré  nák| ady souvisejí ci s prováděným

technické ho dozoru a zisk TD.

platební  podmí nkv

Objednatel zaplati dohodnutou odměnu TD na základě faktury - daňové ho dokladu (dá| e jen

,,faktura").

TD je oprávněn vystavit 0bjednateli fakturu za kaž dý kalendářní  měsí c výkonu technické ho dozoru

poté , kdy bude mezi shanami schváIen rozsah provedené  č innosti a jeji cena.

Kaž dá faktura musí  mí t nálež itosti daňové ho dokladu dle zákona č , 23512004 Sb., o DPH, ve zněni

pozdě.iš í ch předpisů , (dále jen ,,faktura"). Daňové  doklady musi obsahovat rekapitulaci

fakturovaných č ástek. Přilohou faktury musí  být Objednatelem odsouhlasený rozsah provedené

č innosti.

SpIatnost di| č í ch faktur je 30kalendářnich dnů  od data doruč ení .

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množ ství  nebo druhu provedených

prací  a dodávek, je TD oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedoš | o k rozporu, Pokud

bude faktura - daňový doklad TD obsahovat i ty práce, které  neby| y Objednatelem odsouhlaseny, je

Objednatel oprávněn fakturu odmitnout a pož adovat opravu fakturované  č ástky. TD není  oprávněn

na takto odmitnutou fakturu zahrnují cí  neodsouhlasené  práce a dodávky uplatňovat ž ádné

majetkové  sankce.

Objednatel mů ž e vrátit fakturu v pří padě, kdy faktura vykazuje formální  nedostatky nebo nevzniklo

právo na vystavení  faktury na přisluš nou č ástku, TD není  oprávněn na takto odmí tnutou fakturu

uplatňovat ž ádné  majetkové  sankce.

V pří padě, ž e Objednateli vznikne z ujednání  dle té to smlouvy nárok na smluvní  pokutu nebo jinou

majetkovou sankci vů č i TD, je Objednatel oprávněn započ ist tuto č ástku na č ástku fakturovanou

Objednateli TD.

odpovědnost za vadv

TD odpoví dá Objednateli za š kody podle právní ch předpisů  Č eské  republiky, t j, zejmé na za š kody

způ sobené  neplnění m povinností , pozdní m plněnim povinností  nebo jejich nekvalitnim plnění m.

NedojdeJi ke splnění  povinnosti ze strany TD, ani po pí semné m upozornění  ze shany Objednatele,

je TD povinen uhradit Objednateli smluvní  pokutu ve výš i 500,- Kč  za kaž dý den prodlení , poč í naje

dnem následu.jí cim po doruč ení  výzvy, Náhrada š kody tí m není  dotč ena.

Objednatelje oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udáni dů vodu. Výpovědní  doba č ini 14 dní  ode

dne doruěení  výpovědi TD,

6.4

6,5

6,6

6,7

Vll,

7,1

7.2

/  ..)



Vlll.

8,1

B.2

změna smlouw

Tuto smlouvu lze měnit pouze pí semnými prů běž ně č islovanými dodatky

smluvní mi stranami, Jiné  zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovaž uji,

Nastanou-I i u některé  ze stran skuteč nosti brání cí  řádné mu plnění  té to smlouvy je povinna to

bez zbyteč né ho odkladu oznámit druhé  straně a vyvolat jednání  zástupců  oprávněných k podpisu

smlouvy,

17,1 TD si je vědom, ž e je ve smyslu zákona č . 320/2001 Sb,, o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě,

povinen spolupů sobit při výkonu finanč ní  kontroly,TD se ve spolupráci s Objednatelem zavazuje

poskytnout kontro| ní m orgánů m jaké koliv dokumenty vztahují ci se k realizaci projektu, podat

informace a umož nit vstup do své ho sidla a jakýchkoliv da| š ich prostor a na pozemky souvisejí cí  s

projektem nebo jeho realizací . TD se zavazuje poskytnout na výzvu své  daňové  ú č etnictví  nebo

daňovou evidenci k nah| ódnutí  v rozsahu, kter,ý souvisi s projektem, Svým podpisem sm| uvni strany

uznáuaji, ž e vš echny podminky té to sm| ouvy č etly vplné m rozsahu, jsou s nimi srozuměny a

schvalujije,

17.2 TD timto výslovně proh| aš uje, ž e přebí rá nebezpeč í  změny oko| nosti dle ustanoveni § 2620 odst, 2

a § 1765 odst. 2zákonač ,89/2012 Sb., obč anský zákonik.

17.3 Smluvni strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva by| a bez jaké hokoliv omezeni, vč etně

vš ech pří padných osobnich ú dajů  ve sm| ouvě uvedených, zveřejněna na oficiální ch webových

stránkách obce Babylon a to vč etně vš ech pří padných přiloh a dodatků . Smluvni sŤ any prohlaš uji,

ž e skuteč nosti uvedené  v té to smlouvě nepovaž uji za obchodní  tajemství  ve smyslu § 504

obč anské ho zákoní ku a udělují  svoleni kjejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoli dalš ich

podmí nek,

17 .4 Tato sm| ouva byla schválena dle § 41, odst. 1 zákona 12812000 Sb, o obcí ch, Zastupitelstvem obce

Baby| on dne 22, 10,2020, č í slo usneseni 7/2020 nadpolovič ní  větš inou hlasů  č Ienů  zastupitelstva

obce a to na základě řádně vyhláš ené  a vyhodnocené  veřejné  souté ž e.

17.5 Tato sm| ouva o dilo nabývá p| atnosti dnem podpisu oběma smluvní mi stí anami.

17 ,6 Tato sm| ouva se vyhotovuje ve třech výtiscí ch, z nichž  dva obdž i Objednatel a jeden TD.

V Baby| onu dne 26. 10, 2020

za 0bjednateIe:

V Babylonu dne 26, 10, 2020

za TD:

lng, Radek Zahrádka, PhD.


