SMLoUVA o DíLo 112021
podle § 2586 a násl. zákona ó.8912012 Sb., občanský zákoník

uzavřená nížeuvedeného dne, měsíce a roku mezi
1 Objednatelem

jméno, příjmení l název právnické osoby: Obec Stanovice
datum narození t lČ: 00254975

sídlo (právnická osoba): Stanovice 44, 360 01 Karlovy Vary
zastoupená: Alicí Kondelčíkovou (dále jen jako ,,objednatel") na straně jedné
a
2 Zhotovite]em

jméno, příjmení l název právnické osoby: Marek Čelovský
datum narození/ lČ: 76386317
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): Hlinky 6, Karlovy Vary 360 01
(dále jen jako ,,Zhotovitel") na straně druhé
!.

Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečípro

objednatele dílo Oprava hřbitovní zdi (dále jen ,,Dílo").
(2)

Objednatelse zavazuje Dílo převzít a zaplatit zanéjZhotoviteli cenu sjednanou nížev čl. ll

této smlouvy.

ll. Cena Díla a způsob její úhrady
(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena v celkové výši 697.561,78,- Kč
(2)

Cena Díla bude uhrazena na účetZhotovitele ó2823742O2/O3OO vedený u ČsoB a.s,

(3) Nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy uhradí Objednatel na shora uvedený úóet

Zhotovitele 1.fakturu ve výši 400.000,- Kč. Poté budou hrazeny faktury dle skutečně hotové
práce, ( kontrola při každédodělané části), a to ve výši do ,150.000,-Kč.

Q) Zbývajicí část ceny Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účetZhotovitele
nejpozději do 10 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.
l!l. Doba a místo plněni
(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 30.1 1.2021
(2) Zhotovitel provede dílo v obci Stanovice , místo : hřbitov Stanovice

lV- Předání a převzetí díla
(1) DÍlo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelém nejpozději do dvou dnů od

zhotovení díla bez vad a nedodělků.
(2) O předání a převzetí Díla sepíšíZhotovitels Objednatelem protokol.

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetízjevné vady a nedodělky, sepíšístrany

Protokol obsahujícívýČet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. objednatel není
povinen převzít dílo dříve, neŽ dojde k odstraněnívšech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnostistran
(1) Zhotovitelje povinen provést dílo s potřebnou

péčítak,aby mohlo být předáno objednateli

bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. lll této smlouvy.
(2) Objednatelje oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu
s

touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné
nedostatky.
(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem,

zejména občanským zákoníkem.
Vl, Smluvní pokuty
(1) Zhotovitelje povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1

o/o

z

ceny Dilaza každý den

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 oÁ

z

ceny Dila za každý den

prodlení s dokončeníma předáním v termínu podle čl. lll této smlouvy.
prodlení s platbou ceny Díla.
(3) Objednatelje dále povinen zaplatitZhotoviteli

úrokz prodlení v zákonné výši za každý den

prodlení s platbou ceny Díla.

Vll. Rozhodčídoložka
(1) VŠechny spory

vznikqící z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou
Platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře Českérepubliky a Agrární komoře české
republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
'

vlll. záv ěrečná usta noven

í

(1) Tato smlouva mŮže být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech

s platností originálu, při čemžkaždá ze

stran obdržípo jednom.
(3) V souladu se zákony

č. 12912000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
PředpisŮ, a č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve inění
PozdějŠÍchpředpisů (dále také ,,RPÚR-) a v souladu s Programem pro poskytování dotací
z rozpoČtu Karlovarského kraje Program obnovy venkova (dále jen ,,dotačníprogram")
Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na účeluvedený v článku ll. smlouvy a příjemCe tuto
dotaci přijímá.
(4) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.
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