
O B E C   K U N Ě J O V I C E                                                               
Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, CZ 0325 Plzeň-sever; IČO: 573086, DIČ: CZ 00573086                

Záznam z jednání o předání a převzetí díla, fakturaci díla,
 řešení žádosti prominutí penále ze zpoždění realizace oprav střešní krytiny

 příloha Předávacího protokolu 

Stavební opravy Kaple Sv. Anny

 19. 10. 2018

1) Předávající:
    (zhotovitel)

I. P. H. - Ing. Petr Herbolt, . ….. .. , … .. ….., IČO: …….. ,  DIČ  CZ ……… 

2) Přejímající:
   (objednatel)

Miloslav Novák, starosta obce Kunějovice, IČO: 00573086, se sídlem Kunějovice 28, 330 35
Jan Šabacký, místostarosta
Ladislav Kadlec, stavební dozor 

Datum zahájení předmětu předávání ke dni:  14. 09. 2018
Datum ukončení předmětu předávání ke dni: 19. 10. 2018

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Předávající (zhotovitel) na základě tohoto Záznamu z jednání řádně předal Přejímajícímu (objednateli) dílo – stavební

    opravy Kaple Sv. Anny. Prohlašuje, že k dílu mu nejsou známy žádné vady.

2. Přejímající dílo převzal s výhradami. Prohlašuje, že uvedený stav není v souladu se stavem faktickým a při předání zjistil 

    4 vady.

Článek II.
Předmět předání

Předmětem předání jsou:

 dílo - stavební opravy Kaple Sv. Anny na stavbě občanského vybavení bez č. p, stojící na č. parc. st.  KN 57,          

             v k. ú. a obci Kunějovice,  zapsané na LV 10001;

 klíče od vstupních dveří v počtu 1 ks

Článek III.
Zjištěné závady na díle

  1) nedostatečné krytí lepenkou pod krytinou; 

  2) zatečení vody do objektu v průběhu prací;

  3) doplnění klíče vchodových dveří;

  4) doplnění zarážky u podlahy, štítek
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Předávající a přejímající svým podpisem potvrzují, že dílo bylo objednateli předáno a bylo jím převzato s výhradou:

- 1) nedostatečného krytí lepenkou pod krytinou a 2) zatečení vody do objektu v průběhu prací. V budoucnu bude sledován

stav omítek. V případě jejich opadání se má za to, že příčinou zatečení i opadání je nedostatečné krytí pobití krovu izolací

pod krytinou a zhotovitel na sebe bere závazek případné vzniklé vady z této závady opravit.

Fakturace/Žádost o prominutí penále:
Na podkladě daňového dokladu – faktury č. 24/18, ze dne 19. 10. 2018, se smluvní strany dohodly - po odečtení penále
Kč 3 600,- a odečtení částky Kč 2 100,- (za lepenku) na snížené konkrétní částce Kč 170 000,- včetně DHP – na základě
Rekapitulace stavebních oprav Kaple sv. Anny, Smlouvy o dílo ze dne 23.3 . 2018, dle fakturačního rozpisu z 26. 9. 2018
a  dle závěrů jednání zastupitelstva obce ze dne 19. 10. 2018. Penále bylo vypočteno ze zpoždění realizace oprav střešní
krytiny (Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/23-03/2018) a schváleno usnesením zastupitelstva obce č. f) 704/10/18.  

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Předávající prohlašuje, že  vady k dílu 3) a 4) jsou odstraněny.

2. Přejímající potvrzuje, že uvedený stav je k 19. 10. 2018 v souladu ve zjištěných vadách na díle 3) a 4) se stavem 

faktickým a při předání zůstávají zjištěné vady 1) a 2).

3. Tento Záznam z jednání je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 04/23-03/18, ze dne 23. 3. 2018 a Dodatku č. 1                  

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2018. Je schválen usnesením zastupitelstva obce č.  d) 702/10/18, ze dne 19. 10. 2018.

4. Tento Záznam je vyhotoven ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

5. Smluvní strany svým podpisem potvrzují správnost Záznamu z jednání a svoji vůli.

Přílohy: 

- Daňový doklad – faktura č. 24/18

- Rekapitulace stavebních oprav Kaple sv. Anny

- Stavební deník

- Žádost o prominutí penále

- Předávací protokol ze dne 14. 9. 2018

- Smlouva o dílo č. 04/23-03/2018, ze dne 23.3. 2018

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2018

- Výkaz výměr

- Krycí list nabídky k veřejné zakázce MR

- dle fakturačního rozpisu z 26. 9. 2018

- dle závěrů jednání zastupitelstva obce ze dne 19. 10. 2018

V Kunějovicích dne 19. 10. 2018

Miloslav Novák          Jan Šabacký                         Ladislav Kadlec              Ing. Petr Herbolt
starosta                        místostarosta                       stavební dozor                 zhotovitel díla
objednatel díla
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