SMLOUVA

O DILO

r..!a?r.(//{u
Lesy českérepubliky' s.p.
HradeďKrálové,PŤemyslova1l0o, pSČ 50l 68
sídlém:
lČo: 42| 96 45|
olČ: CZ42|9645|
zapsánv oR u KS Hradec Králové, oddíl A XlI, vložka 540
statutárníorgán: Ing. Svatopluk Sykora, generálníŤeditel,
dle PodpisovéhoŤáduě. 03/2009:Ing. Miroslavem Kahánkem,
na zák|aděpověŤení
zastoupené
_
povodí
Dyje
oblast
vedoucímSprávy tok
ve věcech technick;/chjedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucíST
AntonínRyěek, Ing. Jana Hlávková, Ph.D., technicky dozor stavebníka
ě. telefonu:+420 956 95z z50,607 503 l0l, e.mail:hlavkova.ost52@lesycr.cz
bankovníspojení:Komerčníbanka, a.s.,pobočkaHradec Králové
26300-5l li0l00
čísloťrčtu:
jen''objednatel..)
(dále
a
oprávnění:*
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského

Michal Bezega -BEGAS TAV
61ProsiměŤice
|74,671r
Těšetice
podnikání:
podnikatel
s místem
Michal Bezega
zastoupené:
e.mail:begastav@seznam.cz
: 60232|668,
č.telefonu
- l8450. 00
zapsánvŽL: MěÚ Znojmo'ev.č.371301
DIČ:CZ7306I64525
tČo:49959883.,
l9504593024710|00
KB Znojmo,č.ťrětu:
spojení
bankovní
- Ing.VladimírFouček
stavbyvedoucí
autorizovan1i
Jsem plátceDPH
(dálejen,,zhotovitel..)

uzavírajíatímtouzavŤelipodle $ 536 a násl. zákonač.51311991Sb., obchodnízákoník,ve znění
pozdějšíchpŤedpisŮ,tuto

smlouvu o dílo
I.
Pňedmět smlouvy
a
1. PŤedmětemtétosmlouvy je závazek zhotovitele provéstpro objednatelena vlastní nebezpečí
odpovědnostdílo Vápenic[/ potok km 0,000.0'650,a to dle projektovédokumentaceVápenick;/
vypracovanéfirmou TERRA _ pozemkové pravy' s.r.o.'Nemocniční53'
poiok km 0,000.0,65-0
787 0l Šumperka za podmínek stanovenych pÍíslušnymiprávními pňedpisy a technick mi
správnímiakty zejménasouhlasems provedenímohlášenéstavby
normami, ,udá,u"ím Ťízením,
k zásahu do vyznamnéhokrajinnéhoprvku
vyjádŤením
vydanym o\P Městsk;im ŤademTÍebíč,
a toutosmlouvou.
vydanymozP MěU Tňebíč

r

žeobjednatelpŤedpodpisemtétosm|ouvypŤedalzhotoviteli:2
2. Sm|uvnístranyshodněproh|ašují,
vyhotoveníprojektovédokumentace,znichŽ 1 vyhotoveníje v elektronicképodobě' kopii kopii
dne l7.7.z0I2, či.
souhlasu s provedenímohlášenéstavby vydanym Městs[im tiŤademTŤebíč
k zásahu do vyznamnéhokrajinnéhoprvku
oŽp 355l8/2012.SPIS6092l|2Ner, kopii vyjádŤení
vydanymoŽp MěÚ TŤebíč
dne 1l.5.2012pod čj.oŽP L64L5|t2_ SPIS 4|9|l20l2lKou.
a odpovědnostprovede,popr.
3. V rámci plněnítétosmlouvy zhotovitelna vlastnínáklad,nebezpečí
zabezpečívšechny práce a opatŤenípotÍebnék Ťádnérea|izaci díla. Součástízávazku zhotovitele
pracía činností:
dle tétosmlouvyje i provedenínásledujících
aktualizace vyjádŤenísprávcti
včetnězajištěnípňípadné
vyděení inžen;yrskfchsítía zaÍízení,
a vytyčenímsítí.
pŤedáním
staveniště
platnosti
mezi
v období
sítí,která pozbudou
jimiž
bude pŤedejitoporušeníjakékoliv inženyrskésítě
zajištěnívšechnezbynych opatŤení,
během vystavby,
díla'
prováděnía dokončení
zajištěnívšechnezbytnychzkoušeknutn1/chpro Íádné
deponiíapod.,
včetněpŤípadnlchpŤípojek,
staveniště,
zÍízenia likvidace zaÍízení
zajištěnía zabezpeěenístaveniště,
ploch, včetně
zvláštníhoužíváníkomunikaci a veŤejn;ych
projednánía zajištěnípÍípadného
zajištěnídopravníhoznačení,
držbadotěen;/chkomunikací,včetněuvedenívšechpovrch do p vodníhostavu,
pozemk do p vodníhostavu a jejich protokolárnípŤedánízpět
uvedenístavbou dotčen;/ch
vlastník m,
zajištěníochranyvzrostlych strom pŤedpoškozením,
v souladus platnymiprávnímipŤedpisy,
zajištěnítrvalélikvidace odpadťr
provedenístavby (2 paré+ l v elektronické
zpracovánía pŤedánídokumentace skutečného
právnímpŤedpism,
pŤíslušn;ym
formě) objednateliv rozsahuodpovídajícím
Cena těchtop|něníje zahrnutav ceně za di|odle čl.III. odst. l tétosmlouvy.
4. Veškeréodchylky provedenídíla a jeho postupu od vymezení danéhotouto smlouvou (včetně
pouze tehdy, budou-li objednatelempŤedempísemně
projektovédokumentace)jsou pŤípustné
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Proplaceny budou pouZe objednatelem odsouhlasené
odchylky, a to za podmínekstanovenychtouto smlouvou.
musí odpovídatčeskymtechnick;/mnormám a
5. Provádění díla,jeho součástía dílo dokončené
evropskym technickym schválenímplatnym v době uzavŤenítétosmlouvy, jimiž je definována
pouŽití.
její kontroly a vhodnostvyrobkri k určenému
požadovanákvalita díla,zpťrsob
6. Zhotovitel zpracuje a pÍedá objednateli spolu s dokončenymdílem dokumentaci skutečného
provedenístavby.Zhotovitel se zavazuje na stavbě prriběžnědoplřovat dokumentaciskutečného
stavu provedeníprací, kterébudou pŤi
provedenístavby (díla), zejménazaměŤenískutečného
Rozsah a obsah dokumentace
dalšímpostupu trvale zakryty, nebo Se stanou nepŤístupn;/mi.
provedenístavbybude odpovídatplatnymprávnímpÍedpis m (pŤílozeč.3 vyhláškyč.
skutečného
49912006Sb.).
7. Zhotovitel bude poÍizovatfotodokumentacistavby (včetněpÍístupoq/chkomunikací,dotčenych
pozemkri a staveb)po celou dobu rea|izacedíla.Fotodokumentace(v digitální podobě) opatŤená
datem a popisem snímk bude součástídokumentaceskutečnéhoprovedenístavby, pňedané
objednateli.
dílo pÍevzíta zhotovite|i zaplatit dohodnutoucenu Za
8. objednatel se zavazujeŤádnědokončené
dílopodle tétosmlouvy.
9. Zhotovitelprohlašuje,ŽejeseznárnenSe všemi ridajipotÍebnymipro Íádnéprovedenídíla aŽese
a pňezkoumalprojektovou
pŤedpodpisemtétosmlouvy Seznámils polohoua povalroustaveniště
dokumentaci.

Z

n.

Doba plnění
/
l.

Termín zahájeni prováděnídíla:20.9.20|2

z.

Dílo, kteréje pŤedmětemtéto smlouvy, bude Ťádnědokoněeno a pŤedánoobjednateli, včetně
plněnídle čl.I odst.3 tétosmlouvy,nejpozdějidne 30.ll.20|2 Tato lh ta se prodlužujeo počet
dní,o něždošlok posunu zahájeníprováděnídíla oproti termínuzahájeni dle odstavce l z drivodu
na straněobjednatele,nebude.lipísemnědohodnutojinak.

3 . o pŤedánia pÍevzetístaveništěbude proveden písemn;/protokol (zápis), datovany a podepsan

osobami oprávněn;/mijednat ve věcech technickych za objednatelea zhotovitele.Zhotovitelje
povinen zajistit pŤipŤedánía pŤevzetístaveništěťrčast
autorizovanéhostavbyvedoucího.

4 . Pokud zhotovitel pŤipravíŤádnědokončené
dílo k odevzdánídŤíveneždne uvedenéhov odstavci
3, objednateldílo pŤevezme,stane.lise tak v roce' v němžmá b1itdílo Ťádnědokončenoa pŤedáno
objednatelidle tétosmlouvy.
prací na stavbě (napÍ. z d vodu změny
5 . V pŤípadé,
Že objednatel písemnépoŽádá o pŤerušení

plánu),je zhotovitel povinen práce pŤerušit
ťrnančního
na dobu objednatelemstanovenou.Další
prací dle tohoto
postup smluvních stran bude upraven dodatkem ke sm|ouvě. o dobu pŤerušení
dokončení
a pŤedání
dílaobjednatelidle odstavce3.
odstavcese posunujetermínpro Ťádné

III.
Cena za dílo a p|atebnípodmínky

t . Za Íádnourealizaci pŤedmětutétosmlouvy ná|eŽízhotoviteli cena za dí|ove vyši 783 773 Kč bez
bez DPH.
DPH, slovy sedmsetosmdesáttŤitisícsedmsetsedmdesáttŤikorun
právního
pŤedpisu.
q/ši
pŤíslušného
dle
DPH bude ětovánove
Cena za dilo bez DPH: 783 773,DPH (20%): 156'75s,Cena zadí|o včetněDPH: 940 528.Cena za di|oje strukturovánadle položkovéhorozpoětu uvedenéhov pŤílozeč. l tétosmlouvy a
zahrnuje veškerénáklady zhotovitele na Ťádnourea|izaci pňedmětusmlouvy; změněna m že b;it
pouze písemnoudohodou smluvníchstran (dodatkem).

2 . Zá|ohy objednatel neposkytuje.
skutečněa
splátkáchv rozsahu odpovídajícím
3 . Cena za dí|obude zhotoviteli uhrazenav měsíčních

plněním)dle tétosmlouvy, a to na zák|adézhotovitelemŤádně
Ťádněproveden;/mpracím(dí|čím
vystaven;ichdařov;1ichdoklad (faktur),doručenychobjednatelive tňech vyhotoveníchna adresu
soupisskutečně
Lesy ČR, s.p.,Jezuitská|3,602 00 Brno; k dařovémudokladumusíblt pŤiložen
je
zástupcem
objednatele.
potvrzeny
oprávněnym
a
datovany
prací,
něŽ
ričtováno,
za
proveden;/ch

4 . Zhotovite| bude objednateli vystavovat dařové dok|ady za provedenépráce a dodávky podle
objemu skutečněproveden;ichpracía dodávek až do q/še 90 % ce|kovéceny za dí|o.Zbyvající
daĎovéhodok|adu po
část l0 oÁ ceny za dí|obude zhotoviteli uhrazenana zák|adědoručeného
dílabez vad.
pŤedání
dokončeného

z

5. Soupis skutečněprovedenych prací d|e odstavce 3 bude vŽdy obsahovat brto daje: název akce,
čísloa popis položky' měrnou jednotku' cenu za měrnou jednotku, početměrn;fchjednotek
jednotky; pŤípadné
provedenych v daném období a celkovou cenu Za pÍovedené
víceprácea
méněprácebudou V soupisu dokládány samostatně.V pŤípadě,že soupis provedenych prací
nebude obsahovatpoŽadované daje nebo bude obsahovatchybnéridaje,dařoqi doklad nebude
proplacen.
6. Splatnostfakturje 2| dni ode dnejejich doručení
smluvnístraně.
7. objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit do |4 dnri po obdrženíbez
proplacení doporučen;/mdopisem na doručenku,jestliŽe vyirětování nevyhovuje stanovenyrn
požadavkm, zejménapak:
jestližefakturaneobsahujevšechnynáležitostidařovéhodokladu,
práce provedeny nebo vykazujívady,
nebyly-li vytičtované
byly-li vyťrětovanépráce provedeny v rozporu s projektovou dokumentací, pŤíslušn;fmi
právními pŤedpisynebo správnímiakty, popŤ.požadavkynebo pokyny objednatele,nebo
jsou-li fakturovány vícepráce nebo odchylky dle čl. I odst. 4 této smlouvy, jež nebyly
objednatelempísemněodsouhlaseny.
V takovém pŤípaděje zhotovitel povinen vystavit fakturu novou' pŤičemžobjednatel není
v prodlenís platbouceny.
8. V pŤípadě
nutnostiprovedenívícepracíse k jejich oceněnípouŽijepouze cenová soustavapouŽitá
zhotovitelem v zadávacimÍízení,na jehož zák|aděbyla uzavŤenatato smlouva (dále jen ,,ceník..).
Pro q/početjednotkovéceny zavícepráce bude použito:
a) sm|uvníchjednotkovych cen z nabídkovéhopoloŽkovéhorozpočtuzhotovitele, kter1ije
uveden v pŤílozeč. l tétosmlouvy,jsou-li t5rtoceny práce v položkovémrozpoětu obsaženy,
b) nejsou_li v položkovémrozpočtuobsaženy.určísejednotkovácena:
1. Je-li v nabídkovém
rozpočtuobsaženpŤíslušn;/
rozpočtov;/
díl:
ceníkovácena novépoložkyx (nabídkovácena pŤíslušného
díludle nabídkového
rozpočtu
:
zhotovitele / ceníkovácena pŤíslušného
dílu z rozpoětuzadavatelepro zadávaci Íízení)
jednotková cena novépoložky.
2. Není-li v nabídkovém
rozpoětuobsaženpŤíslušn;i
rozpočtoq/díl:
ceníkovácena novépoložkyx (nabídkovácena díladle nabídkového
rozpoětuzhotovitele/
jednotková
pro
zadavate|e
ceníková cena dí|azrozpočtu
zadávacíÍízení):
cena nové
položky.
c) není-li cena novépoložkyv cenícíchcenovésoustavy.v níŽby| zadavatelem
zpracován rozpoěet pro zadávacíÍizeni,uvedena,určísejednotková cena na základě
kalkulace zhotovitele odsouhlasené
objednatelem.
9. objednatel si vyhrazuje právo změnit objem finančníchprostŤedkŮ,jeŽ mají b;it prostavěny
v pr běhu jednot|ivéhokalendáÍníhoroku, v návaznostina qyši finančníchprostŤedkti'kterémá
pro dany kalendáŤnírok k dispozici pro prováděnídíla, a v této souvis|osti upravit ěasovy a
finančníharmonogram provádění díla. V pŤípadě,že dojde k podstatnézměně časovéhoa
finančníhoharmonogramuprováděnídí|a,a nedojde.li k dohodě o pŤiměňené
ripravě podmínek
je
(včetně
prováděnídíla
cenovych), zhotoviteloprávněnod tétosm|ouvyodstoupit.
písemného
l0. Zhotovitelneníoprávněnbez pŤedchozího
souhlasuobjednatele:
a) postoupitsplatnénebo nesplatnépohledávkyvzniklépodle tétosmlouvy,
b) zÍizovatzástavníprávo k pohledávkámvznikllm podle tétosm|ouvy,
pohledávekvznikl;ychpod|etétosmlouvy,a to ani částečny.
c) provádět zápoč,et

Z

IV.
práva
povinnosti
Další
a
smluvních stran
l . Zhotovitel odpovídá zato, žepŤedměttétosm|ouvybude rea|izovánv souladu s touto smlouvou,
pŤíslušn;1imi
právnímipŤedpisya správnímiakty orgánriveŤejné
správy.

2 , PŤiprováděnístavebníchpracíbudou zhotovite|emrespektovánaustanovenívyhlášky č.26812009
Sb., č. 59012002Sb. a č,.43312001Sb., v Írčinném
znění,

3 . objednatel a zhotovitel Ve spolupráci projednajía dohodnou podmínky pro dočasnézábory

jakož
pozemkripro írčelzaÍízenistaveništěs dotčenymisubjekty.PŤípadné
náklady s tím spojené,
i veškerézaÍízení
staveništěa jeho vyklizeníjsou zahrnutyv ceně za dí|o.

4 . Zhotovitel odpovídázabezpečnostpráce, za dodrŽovánípŤedpistio práci v ochrann;/chpásmech,
požárnícha jin;ich pňedpistichránícíchveŤejnézájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnosta
ochranu zdravívšechosob v prostorustaveniště.
Zhotovite|zajistína svou odpovědnosta náklady
dodržování
bezpečnosti
a ochrany zdravípŤipráci dle zákonač,30912006Sb., v ťrčinném
znění,
prováděcíchprávníchpŤedpisrja souvisejícíchnorem a zabezpečí
ochranu osob pohybujícíchse
v sousedstvístaveniště(oplocenía označení
staveniště
apod.).

5 . Zhotovitel zodpovídá za uspoŤádánístaveniště (pŤípadněpracoviště) dle naÍízenívlády

č.59|12006Sb., o bližších
minimálníchpožadavcích
na bezpečnost
a ochranuzdravípii práci na
požadavcích
staveništích
a č.36212005Sb., o bližších
na bezpečnost
a ochranuzdravípŤipráci na
pracovištíchs nebezpečímpádu z q/šky nebo do hloubky. Staveništěbude rovněŽ odpovídat
obecnym poŽadavktim na využívání zemí dle vyhlášky 50|12006 Sb., Ve znění pozdějších
pŤedpisri.

6 . objednatel na zák|adě zpracované projektové dokumentace nepŤedpokládánutnost určení
koordinátorabezpečnostia ochrany zdravi pŤipráci na staveništive smyslu $ 14 odst. l zákona
ě.30912006Sb., v ťrčinném
znění.JestliŽezhotovitelhodlá realizovatstavbuzptisobem,pňikterém
by povinnost určeníkoordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit q/kon funkce
koordinátorapo potŤebnoudobu osobou k tomu oprávněnoua objednatelempŤedemschválenou.
Zhotovitel neseveškerénáklady s tímspojené.

7 . Všechny osoby prisobícína staveništipŤi prováděnídíla musí byt nezaměniteln;/mzp sobem
označenynázvem (logem) svéhozaměstnavatele.

8 . objednate| nepŤedpokládána základě zpracovanéprojektovédokumentace plnění povinností
zadavatele stavby ve smyslu $ 15 odstavce l zákona č. 30912006 Sb. (doručeníoznámení
o zahájenípracínejpozději do 8 dn pŤedpŤedánímstaveništězhotoviteli oblastnímuinspektorátu
práce - včetnějeho pĚípadné
aktualizace, vyvěšenístejnopisu oznámení o zahájeníprací na
viditelnémmístě u vstupu na staveništěpo celou dobu prováděnístavby).Jestližezhotovitel
plánuje (pŤedpokládá)anebo bude rea|izovat stavbu zptisobem, pri kterém by tato povinnost
vznik|a, je povinnostízhotoviteleo tom objednatelenejpozději pňi uzavňenísmlouvy o dí|o
písemně informovat. Zhotovite| zajistív takovémpÍípaděna své náklady vyvěšenístejnopisu
oznámenío zahájenípracína viditelnémmístěu vstupu na staveništěpo celou dobu provádění
stavby.

9 . objednatel nepÍedpok|ádána zák|adě zpracovanéprojektovédokumentace plnění povinností

zadavatele stavby Ve smyslu $ 15 odstavce 2 zákona č. 30912006 Sb. (zpracování plánu
bezpečnostia ochrany zdravípňi práci na staveništi).Jest|iŽez|lotovitel bude realizovat stavbu
zp sobem, pri kterémby tato povinnostvznikla, je povinnostízhotoviteleo tom objednatele
pňedempísemněinformovat a zajistit na své náklady zpracováníplánu bezpečnostia ochrany
jakož i jeho pŤizptisobení
zdravípňi práci na staveništi,
skutečnému
stavu a podstatnymzměnám
během rea|izacestavby.

//

l0. Zhotovitelbude plnit povinnostistavebníka
dle $ l52 odst.3 písm.b), písm.c) a písm.e) zákona
ě. |8312006Sb., o zemnímplánovánía stavebnímŤádu(stavebnízákon) a zajistíŤádnéplnění
povinnostíautorizovaného
stavbyvedoucího
dle $ 153 uvedeného
zákona.
l 1. V prriběhu rea|izacestavby zhotovitel umožníprovedeníkontrolníchprohlídek stavby ve smyslu
s l33 zákona č. l83/2006 Sb., o zemnímplánovánía stavebnímŤádu(stavebnízákon), a zajistí
nápravu zjištěn;/ch nedostatk ve stanovené lh'itě. Zhotovitel se zavazuje zajistit ričast
autorizovaného
stavbyvedoucího
na kontrolníprohlídce.
12. objednatel pŤedal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zaÍizeníchna
jeŽ má k dispozici. Zhotovitel zajistína sv j náklad vy!/ěenípodzemníchinžen1irsk;|ch
staveništi,
sítí'pŤi provádění prací zajistíjejich odbornou ochranu a odpovídá za škody zptisobenéjejich
pŤípadn;/m
narušením.Zhotovitel pŤedložíobjednateli doklady o Vytyčenía o zpětnémpŤevzetí
dotčen;fchsítíchjejich vlastníky či správci, pokud vlastníci ěi správci dotčen;/chsítí zpětné
ptevzetípožadovali.
|3. Zhotovitel vede stavebnídeník ode dne pÍevzetístaveništědo doby pÍevzetídíla objednatelema
odstraněnívad a nedodělk , a to dle zákonaě. |8312006Sb., o rizemnímplánováni a stavebním
Ťádu (stavebnízákon) a vyhlášky ě. 49912006Sb., o dokumentaci staveb, v činnémznění.
Stavebnídeník musí b1itna stavbě pŤístupn;i
všem oprávněnym osobáffi, o to kdykoli v prťrběhu
práce na staveništi.
|4. Zhotovitelje povinen vyzvat (písemnězápisem ve stavebnímdeníkua telefonicky)objednateleke
kontrole a prověŤeníprací,kterébudou v dalšímpracovnímpostupu zakryty nebo se stanoujinak
nepŤístupnymi,
nejménětŤipracovnídny pŤedtermínem,v němžbudou práce zakryty nebo jinak
znepŤístupněny.
Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost,je k žádosti objednatelepovinen na sv j
náklad práce odkrjt a umožnitjejich dodatečnoukontrolu a prověŤení.Pokud se objednatelke
kontrole pŤesvčasnévyzvání zhotovitelem nedostaví,je zhotovitel oprávněn pŤedmětnépráce
zakryt.
15. Kontrolní dny organizuje objednatel vtermínech nezbytnych pro ňádnéprovádění stavby a
k ŤešenízávaŽnych situací,nebo na žádost zhotovite|e. Zhotovite| se zavazuje k zajištění časti
autorizovanéhostavbyvedoucího.
l6. objednatel má právo kontroly díla v kaŽdéfazi jeho provádění.objednatel pověŤujejednánímve
projednání
věcech technick1/chdle tétosmlouvy, včetněprováděníkontrol prací a pŤedběŽného
změn a doplřk , Ing. Janu Hlávkovou, Ph.D. a AntonínaRyčka.
Uvedeny zástupceje mimo jiné oprávněn:
pŤedávatstaveništěstavby,
provádět záznamy do stavebníhodeníku,
pŤejímatzakryvanénebo znepŤístupřované
konstrukce,
svolávat a véstkontrolnídny,
rozhodnouto pozastavenípracínebojejich částí,
rozhodnouto odstraněnínebo náhradě materiál , kterénejsou v souladu s podmínkamidle
tétosmlouvy,
požadovatopravu vadně prováděn;ichčástídíla'
odsouhlasovatsoupis skutečněprovedenychprací,
pÍevzít dokončené
d ílo.
nedostatkyna stavbě.
|] . Zhotovitelje povinen na vyzvu objedrratelerreprodleněodstranitpŤípadné
l8. Zhotovite| je oprávněn uŽívattěch pozemkŮ' jejichž použitíby|o odsouhlasenov pr běhu
zemníhoči stavebníhoŤízení
na zák|adězpracovanéprojektovédokumentace;zptisobí.|ina nich
škody,je povinen je nahradit. Zhotovite|bude respektovatobjednate|emmu pňedanávyjádŤení
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vlastník a uživatel dotčen;ichpozemkrj.Zhotovitel zajistísepsáníprotokolri o pŤevzetípozemkťr
dotčen;ich
stavbous jejich vlastníkynebo toto bude Zaznamenánove stavebnímdeníku.Nesplní.li
zhotoviteltuto povinnost,neníobjednatelpovinen dílopŤevzít.
|9. Zhotovitelje povinen Ťíditse pňi nakládánís odpady zákonem č. l85/200l Sb.' o odpadecha
o změně některychdalšíchzákonri,ve zněnípozdějšíchpŤedpis, a právnímipŤedpisy,kterétento
zákon provádějí.Zhotovitel je p vodcem odpadu vznikléhov souvislosti s rea|izacípŤedmětutéto
sm|ouvy a plně odpovídá za jeho ŤádnévyuŽití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré
náklady s tím spojené.Tyto nákladyjsou zahrnutyv ceněza dílo.Zhotovitelje povinen nejpozději
pŤi pŤedánídíla objednateli písemnědoložit využitíči likvidaci odpadri vznikl;ich v souvislosti
srealizací pÍedmětutétosmlouvy vsouladu se zákonem č. 185/2001Sb., ve znění pozdějších
pŤedpisri
a v souladuse smlouvou o dílo.
20. Zhotovitel projedná a na sv j náklad zajistí pŤípadné
dopravníomezenína komunikacích, včetně
provizorníhodopravníhoznačení,
souvisejícís prováděnímstavby.Zhotovitel odpovídáza ílk|ida
opravyjím zneěištěn;ich
nebo poškozen;/ch
komunikacía ploch.
2|. Zhotovitel nese nebezpečíškod,včetněživeln;ich,vznikl;/ch na dodanémmateriálu a stavběod
doby pňedánístaveništědo dne pŤedánía pÍevzetíŤádnědokoněenéhodíla dle tétosmlouvy.
22. Zhotovitelnese nebezpeěíškodna pozemcícha stavbách,včetněkomunikacía nadzemních,jakoŽ
i podzemníchvedení,vznikl;ich v souvislostise stavbounebojejím prováděnímod doby pŤedání
staveništědo dne pňedánía pÍevzetí
Ťádnědokončeného
díladle tétosmlouvy.
23. Dojde-li pŤiprováděnípracík nálezu kulturněcennychpŤedmětri,
detailristavby,nebo chráněn;/ch
částípŤírodyanebo k archeologick;/mnáleztim, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit ná|ez
objednate|ia zároveř uěinit opatŤenínezbytnák tomu, aby ná|ez nebyl poškozena zničen,a práce
okamžitěpŤerušit.
24. Veškeráčinnostna stavbě bude prováděnaohleduplněk ŽivotnímuprostŤedí,
tak aby nedocháze|o
k nadměrnémurihynu rostlin a zraíování nebo rihynu živočich nebo ničeníjejich biotopti,
kterému|ze zabránit technicky i ekonomicky dostupnymiprostŤedky.
25. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 21 dn pŤedemuživateli
pŤíslušného
rybáŤskéhorevíru;po dohodě s uživatelemrevíru lze tuto lhritu zkrátit o oznámení,
pŤípadně
dohodě bude proveden záznam ve stavebnímdeníku.
26. Pokud byl rozhodnutímnebo stanoviskempŤíslušného
orgánu ochrany pŤírodyuložen záchranny
jiné
pŤenosěi
opatŤeníve prospěch zvláště chráněnéhodruhu rostliny anebo živočicha,je
zhotovitel povinen vytvoŤit veškerépodmínky nezbytné pro Ťádnf prriběh jeho rea|izace a
dosaŽeníjehočelu.
27. Pokud bude v pr běhu odlovu zjištěnvyskyt zvláště chráněnéhodruhu živoěicha nebo rostliny
v toku (nádrži)anebo na jiném místě staveniště,zhotovitel o qiskyu bezodkladně informuje
objednatelea vyčkájeho dalšíchpokynú.Po dobu od zjištěnív;/skytuzvláštěchráněnéhodruhudo
pokynu objednatele nelze pokračovatv odlovu, zahájit provádění díla
obdrženípŤíslušného
v korytě vodního toku (nádrži)' anebo tam, kde by mohl b;it zvláště chráněn1/druh dalšími
praceminepŤíznivě
To platíobdobně i tehdy,bude-li ,,yskyt zvláště
dotčen,ani v něm pokračovat.
chráněnéhodruhu živočichanebo rostliny zjištěnv pr běhu prováděnídíla.
28. Zhotovitel učinítaková opatŤení,
aby bylo nrinimalizováno nebezpečíírniku ropnych a jin1/ch
škodlivychlátek do vodníhotoku a p dy. Zhotovite|bude používatpouze mechanismy vybavené
biologicky odbouratelnymioleji. V píípadě niku ropn1/chlátek do vody nebo pridy zhotovitel
(|ikvidaci) kontaminovanézeminy.
použitísorpčrrích
prostŤedk a zneškodnění
zajistíťrčinné
je
Zhotovite| povinen zajistit okamŽitoudostupnosta použití činn;/chprostŤedk k Iikvidaci
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pňípadné
havárie a poučitsvé zaměstnance,jakož i dalšíosoby, jeŽ se ričastníprováděnídíla,
o zptisobuj ejich uŽití.
29. Yzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečnéhoodkladu oznámit objednateli,
vodoprávnímu írňadu,hasičskémuzáchrannémusboru, Policii Českérepubliky, či jinému
pŤíslušnému
orgánu.
30. Zhotovitel je povinen zajistit' aby rea|izacídíla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavleěení
geograficky nep vodního druhu invazníchrost|in (zejménakŤídlatky,bolševníkuvelkolepého,
kolotočníkuozdobného,nedkavky Ž|áznaté,
nebo
slunečnicetopinamburu,zlatob;ylukanadského)
jeho dalšímušíŤení.
V pŤípadě,
Že rea|izacístavbydojde k zavlečenítakovéhodruhu,je zhotovitel
povinen učinitveškerá potŤebnáopatŤení,
tak aby byl takov;i druh zlikvidován ajeho dalšímu
šíňeníbylo zamezeno nejpozději do konce sjednanézáruění doby. Zhotovitel rovněž provede
veškeránutná opatňeníkzamezení pŤenosuorganismtia chorob (napÍ.račímor) mezijednotliqfmi
pracovišti.
31. Trvalé porosty, jakoŽ i pokácená dŤevníhmota ná|eŽívlastníkovi pozemku. V pŤípadě,Že je
vlastníkem(uŽivatelem)porostu někdo jin;y neŽ objednatel,dohodne objednatel,ve spoluprácise
zhotovitelem'kácenía dalšívyužitípokácenédŤevníhmoty s vlastníkempozemku pŤedem.
32. Zhotovitel je povinen mít uzavŤenoupojistnou smlouvu, a to po celou dobu rea|izacestavby (ode
dne zahájeníaŽ po pŤedánídokončeného
díla),jejímžpŤedmětembude pojištěníodpovědnostiza
škoduzpŮsobenouzhotovitelem tŤetíosobě.Minimální vyšepojistnéčástkyčiní] mil. Kč.

v.

Pňedání a pŤevzetídíla' záruka za jakost, vlastnictví k dílu a
pňechod nebezpečíškody na něm

1 . Zhotoviteltelefonicky a písemněvyzve objednatelek pŤevzetí
Ťádnědokončeného
díla.objednatel

se zavazuje Ťádně dokoněené dílo od zhotovitele pÍevzítnejpozději do 15 dn od doručení
písemné,i,z,y dle pŤedchozívěty. o tomto pŤedánía pÍevzetíbude proveden datovany zápis,
podepsan;/oprávněn;/mizástupci objednatelea zhotovitele.
Zápis bude obsahovat zejména:
a) zhodnoceníjakosti dí|azhlediskazjevnych vad,
b) soupis všechprovedenychzměn a odchylek od dokumentace,
Že pŤedávané
c) prohlášení
objednate|e,
dílopňejímá,
d) soupis pŤíloh.
Zhotovitel je povinen zajistit pŤipŤedánia pŤevzetídíla ričastautorizovanéhostavbyvedoucího.

2 . Zhotovitel pňedáobjednatelinejpozdějiv den pŤedánía pŤevzetídílat1rtodoklady:

souhlasyv|astníka() s konečnou pravou pozemk a komunikacídotčenychprováděním
díla (pŤevzetípozemk a komunikací),
provedenístavby (včetněfotodokumentacepr běhu rea|izace
dokumentaci skutečného
stavby),
doklady o pŤedepsanych
zkouškácha revizích,
doklady prokazujícíshoduvlastnostípoužiq/chvyrobkti s požadavkyna vystavbu (prohlášení
o shodě,v;/sledkyzkoušek),
doklady (protokoly)o vywčeníinŽenyrsk;ichsítí,pŤípadně
o jejich pŤedání
správcúm,
doklady o nakládánís odpady,
originál stavebního
deníku,
vyjádňeníMoravskéhorybáŤského
svazu

Nebudou-lipoŽadované
dokladyobjednatelipÍed|oženy,
objednate|nenípovinendí|opÍevzít.

.f

díla budou
V pŤípadě,
Že pÍipŤedání
objednatel qyslednédílo prohlédnea zkontrolujepÍi pŤedání.
zjištěnyvady díla,neníobjednatelpovinendí|opŤevzít.
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4 . Zhotovitel poskytuje na provedenédílo záruku za jakost v dé|ce60 měsícil. Záručnídoba počíná
běžetdnem ŤádnéhopŤedánídíla objednateli. Záručnídoba neběžípo dobu, po kterou dílo není
zptisobiléŤádněplnit Svou funkci pro jeho vady, zakteréodpovídázhotovitel.
5. oznamovat vady a uplatřovat práva z odpovědnosti na ně (reklamace) bude objednatel
u zhotovitele písemně. Neuplatní.li objednateljiné právo z odpovědnosti Za vady, platí, Že
poŽadujeŤádnéodstraněnívad díla.

6. Zhotovitel je povinen vyŤíditreklamaci a zjištěnévady odstranitdo l5dnri od jejich písemného

)
)
)
I

oznámeníobjednatelem,nebude.li písemnědohodnutojinak. V tomto oznámeníobjednatelvady
popíše,popŤ.uvede,jak se projevují.

7 . Zhotovitel je povinen vydat objednatelipotvrzenío tom, kdy objednatelprávo z odpovědnosti za

vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jak;/ zptisob vyÍízeníreklamace objednatel požaduje,
jakož i potvrzenío datu a zp sobu vyŤízení
reklamace a dále potvrzenío provedeníopravy a době
jejího trvání,pŤípadně
písemnéod vodněni zamítnutíreklamace.

8 . Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškerénáklady, jež objednatel irčelněvynaložil

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraĎovánímvady. Tuto náhradu
poskytne zhotovitel na čet objednatele, a to na zák|adě objednatelem Ťádně vystaveného
zhotoviteli, se splatností21 dn ode dne doruěení.V
dařového dokladu (faktury), doručeného
pŤípadě,že faktura nebude mít odpovídajícínáležitosti,je zhotovitel oprávněn zas|atji ve lh tě
splatnosti zpět objednateli k doplnění,aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lh ta splatnosti
poěínáběžetZnovu od doručeníná|eŽitědoplněn;/chčiopravenfch dokladťrzhotoviteli.

9 . Dílo vzniká na pozemcích ve vlastnictví státu, pŤípadnějinjch subjektri. Vlastníkem
zhotovovanéhodílaje Českárepublika s právem hospodaŤitpro objednatele.Nebezpeěí škodyna
zhotovovanémdíle nese od okamžiku pŤevzetístaveništězhotovitel; toto nebezpeěípiechází na
díla.
objednatelednem pŤevzetíŤádnědokončeného

vI.

Smluvní pokuty' odstoupeníod smlouvy
l . V pŤípaděprodlení zhotovitele s dokončeníma pŤedánímdíla dle ěl. il. této smlouvy zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve v;fši 0,5 oÁ z ceny za dí|o bez DPH za kaŽdy, byť
i započaty,den prodlení. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu v pňípadě,kdy
odpovědnostdle $ 374 obchodníhozákoníku.
prodleníbylo zptisobenookolnostívylučující

2 . V pŤípaděprodlení zhotovitele s odstraněnímkaŽdévady dle čl. V. tétosmlouvy je zhotovitel
povinen zap|atitobjednateli smluvní pokutu ve qiši 500,. Kč (slovy pět set korun českych)za
kaŽdy, byť i započaty,den prodlení.

1
J.

Zhotovite| se zavazuje zaplatit objednatelismluvnípokutu:
neplněnísmluvníchujednánídle čl.IV. odst. l0 nebo odst. l5 tétosmlouvy ve v;/ši
a) v pŤípadě
stavbyvedoucího
5 000,. Kč (slovy pět tisíckorun česk;ich)zakaždoune častautorizovaného
na kontrolníprohlídce,nebo pŤikontrolnímdnu stavby;
pŤipŤedání
staveništěd|e čl.II.
a pÍevzetí
stavbyvedoucího
neričastiautorizovaného
b) v pŤípadě
díla dle č|.V odst. l této
odst. 3 této smlouvy nebo pŤi pŤedánía pŤevzetídokončeného
smlouvy Ve qyši l0 000,- Kč (slovy deset tisíc korun česk1ych)za každou neirčast
stavbvvedoucího.
autorizovaného

Z
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(Pozn.: Autorizovanym stavbyvedoucímse rozumí osoba zajišťující
odbornévedení provádění
stavbydle zákona č. l8312006Sb., v tičinném
znění,oprávněnák v;fkonučinnostive q/stavbě dle
zákonaé.36011992Sb., v ričinném
znění.)
4 . V pŤípadě
porušení
čl.IV. odst. 32 tétosmlouvyje zhotovitelpovinen zap|atitobjednatelismluvní
pokutu ve vyši 50 000,. Kě (slovy padesát tisíc korun českych)za každétakovéporušenía, byt'
i započaty,kalendáŤníměsíc.

5 . V pŤípaděporušenípovinnostíčl.IV. odst. l9 je zhotovitelpovinen zap|atit objednatelismluvní
pokutu ve qfši 50 000,. Kč (slovy padesáttisíc korun česk;|ch)zakaŽdétakovéporušení.

6 . objednatel je oprávněn odstoupit od tétosmlouvy zejménav pŤípadě:
hrubě nebo opakovaně nekvalitníhoprováděníprací,
prováděnípracív rozporu s touto smlouvou,
pokud je zhotovitel v ťrpadku,
- prodlení zhotovitele s ňádn;im dokončenímčásti díla dle časovych termín a finančních
objemťrprováděnídíla,
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jinlch okolností nepochybně vypl;fvá, Že
povinnost zhotovitele bude porušenazptisobem, kter1/ zakládá právo objednatele od této
smlouvy odstoupit.
V takovlch pňípadechzap|atízhotovitel objednateli smluvní pokutu ve v;/ši25 % Zceny prací,
jež nebyly provedeny v bec anebo nebyly provedenyŤádně,dle tétosmlouvy.

7. Smluvní pokuty mohou b;it kombinovány (tzn., že uplatněníjedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžné
uplatněníjakékolivjiné smluvnípokuty).

8 . Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na čet objednatele,a to na zák|adě objednatelem
Ťádněvystavenéhodařového dokladu (faktury), doručeného
zhotoviteli, se splatností21 dn ode
dne doručení.K faktuÍemusíb;it pŤiloženooznámenío uplatněnísmluvnípokuty obsahujícípopis
a časovéurčeníudálosti, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatelesmluvní pokutu
požadovat.V pŤípadé,
Že faktura nebudemít odpovídající
náležitosti,je zhotovitel oprávněn zaslat
ji ve lh tě splatnostizpět objednatelikdoplnění,aniŽ se tak dostanedo prodlenís platbou; lh ta
splatnostipočínáběžetZnovu od doruěenínáležitědoplněn;/chči opraven;fchdoklad zhotoviteli.

9. objednatel i zhotoviteljsou dále oprávněni odstoupitod tétosmlouvy v pŤípadech
a za podmínek
stanoven;/chobchodnímzákoníkem.
l0. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od tétosmlouvy zejménav pŤípadě,pokud mu objednatel i pŤes
pŤedchozípísemnouvyzvu v dodateěnépŤiměŤené
lhťrtěneposkytnesoučinnostnutnou pro Íádnou
rea|izacidíla dle tétosmlouvy' anebo pokud je objednatelv prodlenís platbou ceny za dílo po
dle čl.III.odst.9 tétosmlouvy.
dobu delšíneŽjedenměsíc,jakoživ pŤípadě
ll. Yzájemná práva a povinnosti smluvních stran se vpŤípadě ukončenítéto smlouvy Ťídí
i smlouvaněcoj iného.
ustanovenímiobchodníhozákoníku,nestanoví.l
|2. odstoupí-liobjednatelod tétosmlouvy, náležízhotoviteliprávo na částceny za dí|oodpovídající
části dí|a,jeŽ byla provedena Ťádněa bez vad, a to v rozsahu, v němžje tato část díla pro
objednatele upotŤebitelnápro další prováděni dí|a. Nezabudovany materiál je majetkem
zhotovitele.

VII.
Závérečná ujednání
1. otázky smluvně neupravenése Íeší
dle ustanoveníobchodníhozákoníku.

,r

I

2 . Tuto smlouvuje možnoměnit pouze oboustranněschválen;/mipísemnymidodatky.
3 . o změnách oprávněnlch osob nebo jejich kontaktníchridajťra změnách bankovního spojeníse
smluvnístrany bezzbytečnéhoodkladu písemněinformují.

4. Smluvní strany shodně prohlašují,Že se Ťádněseznámili s uveden;/mismluvními podmínkamia
bezlyhradně s nimi souhlasí.Nedílnou závaznou součástísmlouvy jsou i její pŤílohy.

5 . Smluvní strany berou na vědomí, Že smlouva bude zveŤejněnadle $l47a odst. I zákona
ě. |3712006Sb., o veŤejnlchzakinkách.

6. Tato smlouva nab;/váričinnostidnem podpisu oběma smluvnímistranami.
7 . Smlouva je vyhotovena ve čtyŤechstejnopisech,znichŽkaždá ze stran obdržípo dvou.
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PŤílohač. l _ Položkov;/rozpočet(oceněny vykaz v!měr)

Michal tsoxega{ e l , :6 0 2 6 2 1 6 6 8

PoloŽkovfrozpočetstavby

Datum: 31.8.2012

Stavba: 22o78Vápeniclrf potok,km0,(X)0.o,650
objednate|: Lesy českérepub|iky,s.p.
PÍemys|ova1106
50168HradecKrálové

tČo : 42196451
D|Č: cz42196451

Zhotovitel : Michal Bezega-BEGASTAV
Těšetice174
67161 Prcsiměfice.

tČo : 49959883
D|Č: cz73o6164525

Zák|adprc DPH
DPH
Zák|ac|pro DPH
DPH

14 %
14 olo
2a olo
20 olo

0,00
0.00
783773,00
í56 754.60

Rekapitulacestavebníchobjekt a provozníchsoubor
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rozpočet
2076 NI.AB. VápenickÝ potok,km0,000-0

íít20íí0íR00

|dlo',|n
la |olUty m p|ďc do 1000m2

íí125í1ííR00
'Jodype'ÉÍmo pr měrudo DN 9il)mm
vodyrn YÚšfudo í0 m, p}ltokdo 5m l
longEu|cÍlotncnÍ':rch
m rnht cc]l|tnb,ou
prc toqfia Yoddoětv hor.3 do 1000m3

íapoí1.|3R00

PÍ|plÚc|tzrvť|opvodfrěl vt voděv hor.3, LTM
pto |onÉaYodobělv ha. 5 do í000 m3
za v op voddočlvr voděv ha. 5, LTM
h|.do 2'5 m, š.do5 m, v |u.3
do zD cm v hor.4do í00 m3
za hbubcnÍrÍhvp voděv hoÍ.4Ó 1(Xrn3
plbmHěnl Ytloelc.tz hor.l-4 tb 50 m
z hor.$7 do 50 m
z lrr.l.{do ífiXX}m

Pnphb*kwd. plbmÍshthor.í-4za
&BÍ1 rm
| 7í í 0í 1aR 00
í7í20í201R00

sypeffiy z horn|nncouraÚcn

1m4oííí0R00

|laÍÍ'gnltÍch

bávÍ|Ífu
uFa,!íÍ' v rov|něs dodán|mBh/a

í82001í12R00P|očÍÉ
tprrya btÚttu, ncomoď do í0 crn s.vahí:2

ZennÍ

228 384

opnan ]É:din

3

z bnJqn. p|str.,do3 Ín3ob|Ód

27 825

sy's'é a Rolil,Ňt|Í konŇukce
z I mcneálr@. Íd aI) |g bav:h|]Ě m@.r
Ronanina zeáhe.kam. Índ3 ffi3,20G5(X)s,ulw. |Íoe
Rovnanlnazaáhe.kam. rnd 3 m3,Í}ad
Sfl) lq,urw. |Íce
oPfia/a|GÍ'.dÉy do 20 m2 na Mc'$.il) cm s vytpár

86 759

Vo&rovné koltsffukce

1

vnttnÍ

6t

723

v]'ph*'|spár70 mmatfu.dÉyz kam.,}|Cs rytp.
458t í 1R00

do H. 70 mm MCg zd|z |omotho |ililCí|c

í0í 956
t|Éy z |oÍn.|gn/bgt.dĚtk od poÍoÚ{'J
pbď aemm{th ltomfru|tcÍ
0a|ovouvodou
karnene
70
mm
v
ďúě
z
bm.
spár h|.

Ň 174,49

Ii l
I

'J
rl

Íozboruvy|uhonte|noďrn p|bbyte&fv{,|opek

rl
:t

Zoracováno

orodramam

Rl||| hrrrurnr

tíh9TG

a r

4 480,00

4

l/

rozpočet

|í,

korytalf, oprava

Ína|taF|ooar.
pluffi

mťHd(Íngds0arÍma rroďnr bgt

prchrrenÍa pnvuqnmn

15170,71

17 171
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