
 

 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

ve smyslu § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. 
 

Název zakázky:     " Územní plán“ pro obec Borovník 

Číslo zakázky:  511 001a/11 

 
 

ČLÁNEK I. 
 
SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel: Obec BOROVNÍK 
   Borovník 23 
   59457 Borovník 
   IĆ: 00599310 
   Zastoupená paní Ladislavou GAIZUROVOU (starosta obce) 
 

2. Zhotovitel:  AK09,s.r.o. 
   Myslínova 33 
   612 00 Brno 
   IČ: 292 38 561 
   DIČ: CZ292 38 561 
   Bankovní spojení : KB, pobočka Brno Kr. Pole 
   Číslo účtu: 43-7542150267/0100 
   Zastoupená Ing. arch. Jiří MATUŠEK (jednatel) 

 

ČLÁNEK II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede práce související se 

zpracováním  „Posouzení vlivu staveb na ŽP - EIA“ 

v rozsahu dle čl.III této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

2. Zhotoviteli zpracováním vzniká nárok na zaplacení ceny dle čl. IV této smlouvy. 

 

ČLÁNEK III. 
ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 

vlivů na životní prostředí v platném znění bude zpracováno s ohledem na záměr 

umístění polního letiště na území katastru obce Borovník  
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ČLÁNEK IV. 

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, ČAS PLNĚNÍ 
 

Zhotovitel předá objednateli ve stanovených termínech a objednatel převezme dílo: 

Do 30ti dnů po odevzdání návrhu ÚP 

Za nedodržení smluvených termínů na odevzdání díla, bude zhotoviteli za každý 

následující den účtována srážka 0,05% z ceny příslušné etapy díla. 

O předání díla bude sepsán protokol.  

ČLÁNEK V. 

PODKLADY A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli podklady nezbytné pro zahájení prací a umožní 

zhotoviteli obhlídku území v rozsahu potřebném ke zhotovení předmětu této smlouvy.  

2. Objednatel poskytne na vyžádání zhotovitele v přiměřené lhůtě další 

spolupůsobení, bude-li to pro plnění této smlouvy nezbytné. 

ČLÁNEK VI. 

CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Objednatel se zavazuje k uhrazení dohodnuté ceny.  

2. Cena díla ve smyslu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 

zákona č. 526/90 Sb. a činí :   

50.000,- / padesáttisíc Kč/ 
3. Cena nezahrnuje DPH. 

Jako účetní doklady budou vystaveny zhotovitelem faktury s náležitostmi daňového 

dokladu. 

ČLÁNEK VII. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

Případné vady díla, je zhotovitel povinen tyto neprodleně bezplatně odstranit. 

ČLÁNEK VIII. 

JINÁ USTANOVENÍ 
 

1. Zhotovitel: Je oprávněn pověřit ke spolupráci na provedení díla jinou osobu, 

přičemž se nezbavuje odpovědnosti za koordinaci a kvalitu provedeného díla. 

2. Vlastnictví k dílu dle čl. II a III této smlouvy přechází na objednatele plnou úhradou 

ceny dle čl. VI, předáním a převzetím díla. 
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2. Objednatel uhradí zhotoviteli rozpracovanost díla v prokázané výši z částky dle čl. 

VI této smlouvy, pokud nebude možné plnit z důvodů, které neleží na straně 

zhotovitele. 

2. Změna této smlouvy je možná pouze písemnou formou, dodatkem oboustranně 

odsouhlaseným. 

 
ČLÁNEK IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných 

prací.  

Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu objednatele neposkytne dílo ani jeho části 

dalším osobám nebo institucím kromě pořizovatele. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu 

originálu a vstupuje v platnost v den podpisu obou smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

 

V Borovníku dne:                                                                            V Brně dne: 

 

 

 

 

Za objednatele :       Za zhotovitele : 

Ladislava Gaizurová      Ing. arch. Jiří Matušek 

starosta obce       hlavní projektant 


