
sMLouvA o nílo

.i rlréno. př,í j mení/názer, : Obec Kuněj or,, i c e

zastoupená starostot-t .liŤínr Lór,rr m
IČ: 00573086. DIČ: CZ 00573086
sídlo: Kunějovice 28. 330 3,5 Kr-rně.iovice
(dále "ien.jako ".Objednatel" na straně jedrré)

a

inléno. příjmení/název: Petr Motyčka. ZEMN1 PROTLAKY/ZEMNÍ PRACE
1Č: 7222701O/DIČ: CZ 6905232059
sídlo: Nekrníř 132. 331 52 Dolní Bělá
(dále.ien,jako ..Zhotovitel'' na stratrě drLrlré )

uzavíraií níže uvedenéIro dne. měsíce a roku podle r\ 2586 a nás1. zákona č. 89/20i2 Sb.. občanskj-
zákoník. ve znění pozdě.iších předpisit. tuto

smlout,u o dílo (dále 1en..Smlouva")
I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pror.,ést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek
tríže ul edených dílo:
1) Rekonstrukce zpevněné plochy zámkové dlažby v bezprostřední blízkosti dětského lrřiště" pozemku
p. č. 5-1lil1 a vstupu OlJ pracovní operace pokládky bestu. obrubníků, štěrkodrti. betonů na obruby.
nového podkladu pro zárnkovoLr dlažbu. kontrolv vÝšek. štěrkování. hutnění vibrační deskou (příioha č, 1.

l,e které.je dílo deílnováno - Obiednái kol í 1ist č. 07129-0612020^ dále.jen ..Dílo");
2) Vícepráce, dodatek - rozbalne (opotřůbčrlít palet Best. Obrubník LINEA II.. beton. r-rložení obrubníků.
dopravaobrubníků.bagr-pi,íprar-apodobrubník1 tpřiltllrač,].rekteré"iedílodefinor-áno)
a objednatel se zal,azuje Dílo pi,evzít a zaplattt za rrěj Zhcltor iteli cenu. která ie s.jednána v č1. II této
Stnloul,y.

II.
Cena Díla a způsob úhrad1,

Smiuvní strany se dohodl,1,. že celková cena díla bude činit částku ve výši:
1) l{ekonstrukce zpevněné plochy zámkové dlažbl,r,bezprostřední blízkosti DHo pozemku p. č. 541i11
a vsl,upu OL] - Kč 183 710,00 bez DPI{ (slov1, stoosmdesáttřitisícsedmsetdesetkorun) dle nabídkového
iistu ze dne 22. 6.2020. e. j.: oÚt<u 176lCNi22-06/2020-Ló. sp. zn.: 254.3,6;
2) Vícepráce, dodatek - Kč 26 970,00 bez DPH (slor-r, dvacetšesttisícder,ětsetsedmdesátkorun) ze dne
15. 07. 2020. e , j.: OÚrU §2l15-07l20-Ló. sclrl,álený usnesenínr zastupitelstva obce č. 116/20 i).
a bude uhrazena na ťrčet Zhotovitele č. . . . . . . . . . l . . .. pŤi předání a převzetí Díla.



III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly. že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 15. 9.202a.

Iv.
Předání a převzetí Díla

K předání a píevzeti Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. nejpozději však bude dílo zhotoveno
i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

v.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 48 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje
na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu" který předal zhotoviteli podle čl. ru této Smlouvy
objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly. že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání
apřevzeti Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam.
Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.
závérečná ustanovení

Tato Smlouvanabýváplatnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva avztahy zni vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejménapříslušnými
ustanoveními zák. č. 8912012 Sb., občanský zákonik. ve zněni pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech. znichžkaždá Snrluvní strana obdrží po jednorn
vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují. že si Smlouru před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahern
souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle. srozumitelně a určitě, nikoli v tísrri
za nápadně nevýhodných podmínek,
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