SMLOUVA O DÍr O

uzayřená dle ust.§ 536 a násl. obchodního zákoníku (zák.č.513/1991 Sb.)
1. Smluvní strany
1.1 Objednatel

.

:

Obec Kunějovice
zastoupený: Miloslav Novák - starosta
Kunějovice 28
330 35 Líšt'any

iČoosz:oso

Bankovní spojení : Komerčníbanka
C.účtu:3 17 29-37 I l 0100
2.1,Zhotovitel

:

Jří Plánička

Luby 256
33901 Klatovy
IČ 88815579
Bankovní spojení : Česká spořitelna
Č.úetu: 285843043/0800
e-mail j irka.planickal@seznam. cz
mob : : ažOž9749 G,-71189 69?3,

2.Předmět smloulT:
2.1. Název díla

:

,,Kunějovice - výsadba ovocných stromů po obou stranách silnice
Kunějovice - Slatina"
2.2. Místoplnění:poz.ě.84Il5, k.ú.Kunějovice
2.3. Obsah díla :
liniová výsadba stromů při silnici (oboustranná) ve složení
20 ks třešeň v 160-180cm, PK,VK
20 ks švestka v 150-180cm, PK,PK
20 ks hrušeň v 160-200cm, PK,VK
20 ks jabloň v 160-200cm, PK,VK
Stromy budou ukotveny 3 kůly a opatřeny ochranou proti okusu pletivem.
3. Podklady :
Situace, rozpočet
:

4. Termíny

:

Zahájení prací : I.T1.2016
Ukončeníprací : 30.11.2016
5. Cena:

Cena díla bude placena na úěet áotovitele. Cena je stanovena dle zák.o cenách č.52611990Sb.
jako maximální pevná smluvní ve 1ýši 7244a,-Kč
Cena je doložena kalkulací zhotovitele, která je součástínávrhu a bude přiložena k faktuře.
Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny zaprovedení díla dle § 548 odst.l zak.ě.Sl3l199l
Sb. v dohodnutých termínech.

Ziikl adrr í. po clnr ínk_r,- p ro veéení. d í a
Objedrratel se zavazuje př,eclat zhotoviteli staveništčnejpozději do zahájerrí prací a to ve star;u.
který je zpťrsclbilý k řádnému provádčníprací.
Zhotovitel díia přebírá v plrrém rozsahrl odpovědnost za vlastni Ťízeni teclrnologického
postupu prací a doc{ržování ,závazných právních předpisů a techn. norem platrrých v době
realizace díla a za podnrínek daný,ch rrávrhem.
Zhotovitel zodpovídá za škod1,,. které vzniknotl v d{isledkr-r realizace dila třetím, na stavbě
nezúčastněrrýmsubjektůnr. Rovněž odpor,ídá v dclbě provádění tlila zajeho poškození třetí
osobou, a za škody" vznikié z nedostatečného obrrovení původníhostavu předanýclr pozemků
k provádění díla,
Po skončeníprací z-hotovitel rl-klidí stetveniště a nejpozději do 15 dnů pŤedá dílo objednateli.
Objednatel se zavazuje provádět občasný stavební dozor.
6
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1

7. Ostatní r-stanovení :
Rozsah a cena možrrých r"ícepraci bude projedlrárra pŤed jejich provedenínr nrezi oběnra

stranami.

Vad"v zjištěnépr'i přejimce díla nebo r, záruční dohě je zhotovitel povinen oclstranit
do i 5 kalendářních dnů. pokud nedojde k clohodě o jiném telmínu.
Zártlčnídoba : j6 měsícťr.
Po dobu záruky bude cioclavatel pror,ádět ťrdržbuporostů: kontrolti stavri porostťl"
kontrolu a opravlr kotvení stronrů a ochran proti okustr a dosadbu uh_vrrulýcli sazenic.
Z,áltvku bude pror,áclět ol,iec <lle potřeb,v,

Piatební podnrinki.
Fakturu za provedené práce a dodávk1,,předá zhotoviteli nejpozději do 7 dnu po ukončení
přejímacílrořízení.
Faktura bude doložena vyúčtrrvánímskrrtečně vynaložerr;ich náklaclťr na realizaci díla.
Splatrrost í'aktrrry se stanovuie na 30 dní.
Y případě pi,evzetí dodávky s drobnými vadami a nedodělky je objednatel oprávněn
neproplatit Částkrr z dohocinuté ceny díia l.e výši 10%, Tuto neproplacenou částku uhradí
clbjeclnatel do 14 clnu po odstrarrění vad,
§_.

:

9. Závěrečná rrstanovení

:

Snrlouvuie možno měnit pol-lze písemrrý,mi dodatk1," které mohtrti trar.rhnout obě strany,
Smlorrva rrabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
Smlouva se r.yhotovuje r.e dvoLr steinopiseclr. znichžjeden obdržíobjedrratel a jederr
zhotovitel.

V Kunějovicích dne Íťl / "toafu

OBEC K§.JNĚfevgfl§
Kunějovica 28

Jiří PLANlčKA

Luby 256, 339 01 Klatovy

mob.:720 2g2496
,l5 579
lČ: S88
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zhotovitel

: podpis, razítka

