
\íýtisk č.

SMLoUVA o DÍLo é. t3l2o2o
uzayňená podb pníuniho Hdu česlé rcprHi§vsouldu s usůanorením § 2586a násl- ábna ě

§[2o.íť2 Sb-" občan§lý ábnik (dále lÉžiab -Obča]§lý ábnilť) mezi srnlrrrrúmi sřanamí:

l.
(1)

Dáile jalko .O§iedmH- na sFarrě jedrnÉ

O!frút#:
Adnesa:
flčo:
Bankovní spojení:
Čído rúčtu:

Telefon:
E-rrmfrí:

Zasůoupen:

zhorbvitel:
Se sfrllern:

tčo:
DlČ:
Tel-:

E-rmil:
čísb rričtu:

tlbecXuěitritc
rcríĚiouúCIe 28" :XXl :§ Kt§rěfrrríe
(n573(}B6

T2227 4ffi
vaekro@sezrnm-cz
Jiň tňiry - starosta obce
Roman vacek - místostarosta

(2)

EI(A-I((}MPIETs-r-o-

Bdtrd ť57,:ttlffi, P|€ň

2liíEn6'4
cz2523t634
zá,1ssr:ll
lnt§eUtnpletg
,:§rrÉš§rqz:rú

Zafuupen (Sůaútánú orgán}:.trr fiffi - leffi

Zástupce ve věcech smluvních a technicloých: Peter třurčanin
Telefon: ffiz2l:Ot.líl
E<nait o*ry

Z;ffipe re lful Eďlnfttrýú: L#v Clpdra' Telefon: 739267 324
E-mail:

(dá!e jenfr*o .nmaď na stnarĚ drut el

ČHnek r

předrĚtdíln

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále,SOD" nebo.smlowa"| zavazďle odborně provést
pro obieerateb dib:.fuircfuú rgalvoplooe* p@mkr tlful oiÍ.
ObiledrraE§ se lzarftnírn €to srnbuvy za,rairuie díto př€tzft a zapilatít z}w§gpmffi za ffi proveaemr
ditr siednanou enu za díIo-
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1-1. Předmětem díla je oprava oplocení obecního úřadu- A to v rozsahu daném výkazem v,ýměr.

X-2- l|derTtifikafuí tidale :

a)název stavby: Stavební úpravy oplocení pozemku budovy OÚ

bbhjedrraree: Obec *rlfr wfu e

1-3- Rozsah,híaíítu a způsob prurcdení stavby urňljí:

a)cenová nabídka ze dne: 4.5-2O2O

h} woíektwá dokrrnerntace

1.4. Zhotanítel se zauazuie provádět práce v souladu s podklady wedenými v bodě 1.3. Objednatel
není oprávněn požadovat realizaci konkrétního řešení, pokud toto řešení není přesně

specifilroláno v@ldadech vbodě L3- fiebo P snirni yíro4poru- ffiud uróté Eďlnobgile,
pffirpy, maeer§áfun{ ňešení spmifikowángv mexsw.r, zpfuoh ffiťrí h$de Nllem na áklladě
uáiemnré dohod obou smluvníů stran. V Sípadě, že Hení pobdornného Obiednatelem bude
zvyšovat cenu díla,považují se tyto za vícepráce (viz dále bod 1-7. a 1-8-}-

1"-5- Zlofiovítefi říiá piláire poMvat w§reřé detaílty poffiehf}é k prweder*í saiíbv- @fedrráťd írÉ
podnnost na sÉ nÉklady ryo @&dady na žádost Ztptodeeb pňedbž't- tí Ňpa#, fu rea!fue
těchto detailů není součásť smluvního rozpořtu, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů

sp$ieítých s realízací detail&.

í.-6- Zaebyíeeí 
'e 

porr;renr přonfiéS v*ere prfu, Coa;nlkv" dužbý a výkorry, poffiehrrlé firvalte neho

dočasně k zahájení, provedení a předání díla a ieho uvedení do uží,viání, V pochybnostech se má

zats,že předrĚtern dila isou veškeré pnáce a dodáťky, obsažene v cerrové nabírke Zhotovitele-

n.V- Prátp,, kteeé vpoeiladedt db 3.3_a ve:rmtré maffitloe ohsabnry r,re}sotl a }ejmdž p,,otíederií

Obiednatel požaduje, nebo s jeiichž prwedením nad prilrodně siednaný rozsah díla rcuhlasi se
nazývají vícepráce. Časová náročnost veškerých víceprací se nezapočítává do doby plnění díla-

Folgrd @nfu znemořňují posil3lp daišíď, p{ánrcvanffi pí-dcí díe srrnitnrní aerrové nahfiky"
prďfiuĚuje se fr &rrmín dokomfurí dii§a- Ds M{JlBtl &nrnímur &lkomfurrí diiila se započftálá čas rna

veškeré úkorry s tím sowiseiíď (např. zpnacování cenové nabídky, obiednání mateňálu, realizaci,
a technologickou přestiávku)-

L8- Doide Bí Ň rea§řzací dína kjakýřnko$ív zrreěmárn"doPlňkfun m& rroz§"nemí eředrrĚw dllta"

qrÉýyaíícíEm z@rnínek pourádfuí'dí§a rreho zodhorrmffil zrmM alomviitete, fu aho@vŤteil

povinen provést soupis jím navrhovaných změn,ocenit jej a předložit Objednateli k odsouhlasení
fiorynou ápisu ve starrebnícn deníku a násbdrĚ uzarrfu't dodatek k uffiřene SoD_ Teprve po
odsonrhlaserrí těc*řto zrĚn a vůreprd€í ie Z$loro*rc{ opnfinněn §(jejkň nealizací a f;a$rfrrrací_

@$ednate§ se aazuje o nárrrtru rozhodrput do 7 drrů poFho pňedfložení- V Ňpadě rreňnrrostí

Objednatele či bezdůvodného zamítnutí předloženého návrhu, nelze ze strany Zhotovitele řádně
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I

pokračovat v realizaci díla. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn bez postihu ukončit

veškerou ónnost na staróě" rrauťhnout vyffiádhárrí dosanmdmfidh íEákiadů a uďrončení uzalfurÉ
Sod-

1.9. Dojde - li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám,doplňkům,rozšíření nebo zmenšení předmětu

díla na áHdě poádavku Obiednatele, "F reírb pavinen pňedat Mviteli rcupús ůě€írto

změrtvfireprmí ň rrÉrĚpn"mí'" krený fuvŤtell oení a dojde -.]lii kdolho&,pwndí jfr Ehě §trarív

ápFsern ve Sarrchrírn deníí<ur a násbdrĚ tmnfutr dodaek flrtnavM SoD- rožadavek, ma

méněpráce je Objednatel povinen předložit Zhotoviteli nejméně 3O dnů před předpokládaným

provedením těcfteo prací-

1-1$_ fuk d b.id@u požaevky ma nn&Ěpniáce re §fiíaí!ť Ehjedna'fek eňedbfuřry ve llfŇbě ffií il}ež 3{}

dnů, má Zhotovitel nárok na úhradu ěstky odpovídající 30% z daného objemu méněprací,

resp.Sa% v pří,padě lhůty katší než 1O dnů-Nadto je Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu

niákladů, které bťtyiř pro§razaeirĚ vyrnbženy (např- uřlr-areníábh rnabríátu apod.}-

čHnek 2

Termfu,

2. 1. Termín zahájení prací: 25 -5.2O2O

Tenxnín doironfu mí prací: L7 -7 -Zí}Za

2,2. Termín dokončení ze strarry Zhotovitele je arvt-sÝ na klimaticlcých podmínkách a vyšší moci. Pokud
podmínky a vyšší moc objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů,

uuawjí*srn§unrnístrarry kuzájernné dořto#o pldkoaĚenífihůty keígo§ĚeíDídíňa" mejnraérĚ

všaf;r o ffitt ffiílolreřrou soueer* driflr" kdy raernor*y hr{npá@ erogáděrřy-

2.3. Termín dokončení díla může b,ýt prodloužen o dobu, o kterou nemohly b,ýt pnáce zahájeny po

termínu v Ém srnlorrrě z dťrvodu nepfipraverrosti stavby ze sfií-dny O§ednate|e- Fokrrd ie tato
zpelfiění koaftší neř 1$ dnů, pod§tžuíe se brnnín fulkorĚení dí§a o refifio pofu dmů_ F§kt d 

'eryoždění delší než 1O dnů, má ZrotovÉbl íř*EEil( na ur&ní rrmétp terrníntr zahálení pací dlb

srných časouých možnosť a kapacit. Změna termínu je důvodem pro uzavření dodatku k této
srnlouvě- Polrud nehrde e sřarry Oblednat€b rpvý terrnín zaháiení p-ací akreptot,árl je

Zrcfiouútefi oenaanen od srníowy o&upit

2.4.Termín dokončenídíla může b,ýt prodloužen o dobu, o kterou nemohly b,ýt práce zahájeny po

termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nezískání stavebního povolení a povolení úboru
rcřeinerro pío§trar§tví-

2.5. Termín dobr ní ze sFany ZÍtffivfrbťe ie uerNÝ rra řádnÉrn a rčasrrérn p§rĚní souónrrosfr

Objednatele, dohodnuťých v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím

dohodnutýďt sorňnností nenífuovttel v podenís dlĚnírn zálralfu- Nedoide-li kiirre do*todě,

prodiluřu}e se fltn&ta f,< dolgorňeřú díila o dobl s*rcdmu s prodlbrníírrr §bíedrrffite|le v SrĚmí jďm
soaňrrrrosti-
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2.6. Pokud Zhotovitel řádně provede dílo a připraví je k předání Objednateli před sjednanýrn

ter. mínemr" mrazu.*j,e se §bj-ťdř§fie§ přBrpít dí}d} ii v bmfio zkráCIerr#rga terrr*í'rga§-

čÉnek g

6emc díla

3.].- Cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na ákladě nabídky Zhotovitele ve v,ýši:

Cd*gsáe§dí*ebe§FH trj$7{l*7é7,-Sč

3.2. Cena díla podle č1.3.1. je stanovena cenovou nabídkou.

3"3- Změna ceny díla je kromě vícepracía méněprací možná pouze při rzniku následujících okolnosť:

a} a d&roďM, k&a r*íkoBm e sF*Nrg ffitofrgmaa&e&* ejde k paasu*ffie{ zař*ifr§emí ffitrefux*'ffi prrací mefoo

k prsdilorrdemí brrrtímw &korŇemí dÉ]la

b} z důvodu růstu cen, kdy vstupní cena materiálu nebo zařízení v době provádění prací se

opro{í datu p*dp3stl srn&otxry zlll$í o ťxce n€ž 5%
a} ffi rea$iimcí dí§a se vyshgfixnaew s*weW, ffiené nmkw,lb v době slledmámí srggltcxrmry zrmárrry a

ffiaotoruírťdl je raemlfislí§ amí rrenmo$*l @dffiót a tyfu d$JĚeňB@§tí rgca§í pí@iM§xgý vítfu ma

cenu díla {vynucené vícepráce).
d} při kontrole projektcvé dokumentace ve stupni pro realizaci stavby zii§tí Zhotoyitel

seřEťťk§ed md&raeíďsfo*řr§efi§kre/ ŇF*mewa&reefuel je§ímmr$rudrweffi nret}pilmos§

&Émé ntta3fi'dáw ffia reffits dí$a-

3.4- Cena je zpracována na prostory dle předložené dokumentace- Množství ve uýkazu výměr se

nnťgfu d$e seurečrmstí ř§§ěmót-

3-5- DP&,§ kde li3&cyifiáro v p§aMór* aěmí zákoma čž35l2ffi4 Sh-, o &mř z pffidar# tli@dilxlty"

čHnek +

Fffiefurtí@x*,xírtfu
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4-1. Objednatel se zavaz$e zaplatit Zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení, předání a

eřel,.€tí-

a-2- fuoufrfid vystaví mejpozdějí d{! 35 drrů po přwretí dílh {tr Ňíetí ábkv}fialkfiunu - daň@ď dolHlad

za uskutečněné zdanitelné plnění včetně DPH. Splatnost daňorných dokladů za uskutečněná

plrĚní se sjednfiá 14 dnů ode dne doíučení fakhrry - daňolétp dokladu Obiednateli- í{a koncí

kaknúířníř}o ířĚ§fu bude vptavena diřífiakrufia za pfmíe&É páre-

Faktura bude obsahovat úplné vničtovánífieb za provedená díla.

4.3- Případný vznik vícepráce uvedený v čl. L.7. musí Zhotovitel předem oznámit Objednateli a

v případě $ejŘúr sc*wákní Obiedmaeefurn hwlou zaznarmemárry do rnomr,ážnířn demílcl. }fuú&wány
bt.udour sarř}Eďabsýrn daňoi/,fiín ffiaďenn- Sdlatrrmr daňmďp dokfladu je q@rnáma ma 23. drilfrl

ode dne doručení dokladu Obiednateli-

Óánek 5

§nhrnípohtt,

5.1. Dojde-li k opždění platby na ákladě splatné faktury ze strany Objednatelg zavazuje se uhradit

ZŤptovíte§i srnňcrvní polcrttt ve vý§ $,ffi%zditffi ástlry a b za iraždý def, proďemí, po§nd se
snmllwneí Srarry nredottodnoul jjírnak-

5.2. Pokud brrde Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla Objednateli v termínu č1.2.2-2.5

tÉto smlouvy, a,razťle se uhradit srrrltnrrrí po*unr ve výši OS 96obieínvaá*v ato a každý den
prodbrrí, max3% z celltné eny dí§a b€z DPH- Zlomňrcfi rrcmív prodbnív Ňpadě" kďy nennolttll

na díb poíc-afurat z d&rcdu, b Wírar€ť neposlrlfi řádmě a včas souónno*, daí{e fut úrell

není v prodlení, pokud došlo v důsledku klimatických podmínek a vyšší moci.

5.3- §rrmllunmí pollfi,§flyísoi,l sdatmé d@ 21, ďm& od doruňemívýmry kp$dl! uhn"arerní-

Óánek e

starcbnídenik

6.1. Zhotovitelje povinen ode dne převzeť staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník dle

etatr{ch pfupfuů- Do stavebního denílol !e Z,obr*,tel esr,íillen zapůsoyat všecřwy skure&rctfr
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rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovérn postupu prací,

jejída jaf,rcstí, eočřE§ p*-ammík1, edťngody#mís@ťg€k exwre*eg$ýcrg pnacía k§nrraa§dntsh

poďnmifuakáďt* fuorlrnrffi w&t ffidefu§?í de:r*ík lbmřjí až dpwra &dffi,a!íĚ§§íí ffií@rnýr},a nmd a
nedodělků zjíštěnýcň pří předání a přerrzeť předrnětu dÉla.

6"2.Zápisy učiněné do stavebního deníku powrdí druhá smluvní stranauždy nejpozději do 3

px-amvrtíďt drn& poryanártírekrycrmčí*É nuárm§ey-VopaeÉ,x Ňpae Sa6&nrwÉrtka, ž€

s obgFrcnr* aápku souh§así-

článek z

§twem§§Ťě

7-1- Objednatel předá Zhotoviteli staveniště písemným předávacím protokoleřn nejpozději do 10 dnů
před mhá§enírxa prag*'" p§mxd se sffianry redoknodnmu jímak_

7-2- M.td se pc pfureeí a sezrxárnerní w &*o§wiiee$e re stlatae*r§šÉrn *h,$eví sfute&mstí, ktex-é hs.d$ul

mít vliv na cenu a termín díla, považují se tyto za vynucené vícepráce. Nové skutečnosti (cena,

terurín}, jsou dťw&rra k unaďremá' dodat§eu k t&& ee- Neuzatpřemí &d§frw r d&ťelderíi p{3

srd§ř§urpeť§íísd §eD-

7.3. Objednatel určí Zhotoviteli místa napojení zdrojů v okruhu staveniště nejpozdějí ke dni předání

stanreniš§é"

7".4,- Ziaofuie*ee$ je pmrfrrcm u§dřfulffrt rw přmeatÉrru sktp*mfršti pořá&k a ň§ť§e.r a je pwfrmem

odstraňovat odpady a nečistoty tzniklé jeho praď.

7-5. Ob"iednatel má právo nezahájit přejímku díla není-li na stavenišť pořádelg zejména uspořádaný

zffi nmaf.en,*áll, naemí4§ odsffiaměm ze Saqref,?iiffi odpad rma§Hdtý ffi smmhnk*u we§ícfu-

7"6- Bwtoyftel řB€údpnlloídá a raa@, jež řř!;á 5talťh6 #edFjíme probb{kármímr přeďámíg§!- -§íž sii§hljí§í
vady budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn při zahájení pořídit

&rM*kunneř§bc! §ffi§ před apče§rm pe"aďr-

článek s

Zemz*vfuosfHg

8-]- Zhotovitel provede práce kvalitně včas a v souladu s platnou legislativou, závaznými pokyny pro

ap*§kc§ §Mnwtr§§ffi* rřlateriá§& a tec&rlrrb§§í" d&k$adť a pofuďmdry suawrenýrxí v bcdě 3"3_ §eD
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8.2. Zhotovitel sám organizuje a koordinuje práce na stavbě-

8-3- Ztobvfrtel odpotíúá dle čedoÉdh efupnsů za šlrodv+ůsobenÉ Ň proveaalídífia nebo
v souvís§ostí s nrírn, vůčí tňeffirn 6ohám, pofiQId Uyty ryfuobemv z jeřn víry-

8-4- Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu

výsa*v" tzn- do ffiratí díla ObiedíraEhrn" sůejrĚ tak za šlroďy zeůsobeřre iď}o činrrostí ffietí

osohě"

8.5. Pokud Objednatel poskytne Zhotoviteli k dispozici nebytové prostory na skladování materiálu

atd., je Zhotor itel podrren tyto pro§tory pň pfudání uuést do pthodního saqfir-

8-6- ZitoMlfrtelíeopnávrĚn polffit proledenifun čásfiidiiila tňetío§ohou {poanntrwmeb}- ZtotopŤtell

odpovídá za činnost a kvalitu provedené práce podzhotovitele tak, jako by dílo proviáděl sám.

Óánek 9

ávazky Obiednatele

9-1- Ohíednateil effi &x/úovftdí mejpďjií lE dr,í (pofud se sfiramý uredo*rcdnxru jllmak}, pfu
zaháiením stavebních prací dok|ad o vyffizení o áboru veřejného prostranství-

9.2- Objednatel bezplatně poskytne Zhotoviteli jednu uzamykatelnou místnost, včetně připojení na

energíe-

9_3- Ohi€dnatd je povŤren poskymvat Ztsmrirc$í poďebmu sotĚnnost po dohil plrĚní Ém sunlburvy,

zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na

sebe přenrzal"c$ lrw$ýmjící z poffieby kon§rretmí saóypťlčastňouat se jednáreí, na nióž §e leho
uičast řdolrrcí a po§kyfulout EptmŤE!í dedímy iimfurrnace eoďemmé pro řádrgé prováděr,é dmla-

9.4. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli umísttt v prostoru staveniště informační tabuli

s identifi kačními údaji Zhotovitele.

článek to

Předání a převzetí dilia

10.1. Zhotovitelje povinen oznámit Objednateli dokončení díla a jeho připravenost k předání alespoň

5 dnů předgn- §n§uvní strany se náshdrĚ dohodrpu na terrnínu přerze[í díla a pokud tak

§tránka 7 z1:{l



neučiní proběhne převzetí ]-5. den od doručení oznámení o dokončení díla Objednateli-

§{edoseví-fin se CIhledmateř §r přerretídfi§a, rř}á §e & t&o že dfik přelffi§- PřísffušrÉ delkurrae*lty

h.ucbu Shjedí}areilí domĚeury pošmu-

La.2- Objednatelje povinen přebírat royněž dílčí etapy plnění a to po předchozí výzvě Zhotovitele

algpaň 3 dny předern- lt|edostaví-{! se O§iedmate§ k pňevzeeídílčí etaw Birrění, rrmá se a to, že

dí§čí etapu $nněraí SeEraf; a Mleřtef; je opnátenněrn fakturrwat-

t0.3. Zhotovr-telje povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- příslušné doklady dle platné legislativy

- sMyebmíder*fik

18-4_ O pnďghělhu§ př€íííříBaefilo řízexníse p@ňíďf Eápii§- Mh§d eh@í}aťell&&!§síí§á přffiízftdific}F pmlrlrmera

tryéstdo ápisu důvody

článek tt

tfiEdydita

11.1. Dílo má vady jestliže provedení díla neodpovídá v,ýsledku určeném ve smlouvě.

3.1-2- fuwfrtell @dpwffiá m wady" jež r*rá dfrio v &bě }ellx} přeďáť!í- llyts} §flódy S@nnaeell rupi§e &
stavehníh{! dertí'}ktx mejpozděíí pffi zahájendí pfudárďí sta&y-

11"3. Pokud se strany nedohodnou jinak, zjištěné vady a nedodělky podle předchozího odstavce

fu,ovŤre§ odffiamíde tfficeti dm& od pMáxtí'pfuerrnméřp §ežffiiřffi&§ wad a m#ě§Hrťr" pok*d rnerní

eyběnxga srnfiwgmfrr*tt ffi"anamfr dořwdmw6o jímalk-

!1..4.Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitelv rozsahu níže uvedené

zárnlky-

čHnek tz

Zánuka

LZ,L.Zhotovitel přejímá áruku za jakost díla po dobu 36 měsíců způsobilé k danérnu účelu v rozsahu

poptávíry Obj€drsate$€ {uíz předrTĚt efiť#mí} a #rá sí po esto dobgj se§i,!@§íemew $ako*_

12-2- &totovřteí meŇjírm.á zárarkw za jakxt dílla v Ňredě Mání gmaTerfrá§w Ohjedmařekm-
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L2-3áruční doba začíná běžet od posledního dne přejímacířízení předmětu díla Objednate|em- Po

brb dobu odpouíd;á Zpmárci auŇ{, které ejednatefi zíMll a kterré Was rekhnmoual-

M-4-Árvb se ntwzhhu}e nra běžrNé opoffieheníía @kozenísmvlbya jejfrc*t čáseí" dálle na případnxé

znečištění lasády a její biologické napadení (výskyt řas apod.)

12-5- V áru&rí ffiP iltotovitel povinen {išfu a reťdarnorrare vady bery{atrrě odtranít
vbnrnírreďt doMnutýďt Obiednarefierrt, eokrd il(dohc# med@.íde, takvEnrmí'nnecltt urňemftdil

zhotovitelem.

Óánek 13

Změna snrb,wy, o§tatní u}xlnání

13.1- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným dodatkem ke smlouvě, jiné

zápsv a protokofiy apod. se za zrrĚnu $D nepovažl$í_ Dodatíry se pořadoĚ čísfitrjí.

132- Zhotwítdle cymfiměn poňzovet fioitodokffnenftao'i v ptibělhru ellé stavfu-

13-3- Objednatel souhlasí s uvedením stavby, která je předmětem této SoD do seznamu referencí

zfiobvítele-

Óánek 14

Z,ftĚrefuá rrstarrcní

14.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní
stlr-arn jedrrc frdentidé vyhotovení-

14..2- Obě srnluwrísrarryse avazují', že Ň ffienígentuální& sponu3 hubu po§eryouat

s maximálním úsilím vedoucím k vájemné dohodě. V případě, že nedojde, bude spor řešen

ohecrxru soustayou českých soudri-

143- -flab snrlomra o díko nabývá úňnností drrern podpsu oheíra srrrtunrrrírniisbranarní-

L4-4- Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí v,ýslovně neupravené se řídí českrým právním

řáenn a pňsilŇnýrni ustarrorení'rní ohčansléřp ánrona v Safinérn zněrrí-

14-5- Pnáya a povinno$i vyplývajfuí z tÉb srnbwy přechórejí na Ňeadrre pnávní'nfutupoe ohou
smluvních stran.

§tnánka 9z1O



14.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
nrzálennrÉm plro.ledrlár*í a z }ejrrďu qý§iovmé §fiffi,Bé a smbodn,# w&b" mfrk§iv w tfulraí fi m
meuýlilodrnfuh @rr*ímek_

Ze §h§edmatefie, v KrrmĚ$ev§c§'cŤr *ote,'4d""zOzo Za Eltlt@ýřEelle, w rfizmii dnre: 3.1*5_2$20

iln§f,#ilřlřt§Ť t*&
T}t§Ť§ rtt§?

&l {§.Fl.§&ft
$nry,y*e. t*ť,ťžtt *il*r.

ffi*r JZurnr*

reten Dzurfurnriim

rnoť<unijsťa

ul
ffď^ ll,,-

.lliiříilli}Múv

5taros6 oke
oBEe K{JI\]rŘóCIvIC§

Krinějolice 28
33ů 35 l,ííťany
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