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SMLOUVA O DÍLO  č. 1/2022 

 
I. Smluvní strany 

I/1 Smluvní strany  

Zhotovitel : Dalibor Kašpárek 

IČ : 120 56 189 

DIČ : CZ 6002051561 

Zastoupený : Daliborem Kašpárkem 

  

Objednatel : obec Vlastibořice 

Zastoupený : Bc. Janou Hartlovou, starostkou obce 

IČ : 00671878 

 

 

I/2 Podklady pro uzavření smlouvy :  

Usnesení zastupitelstva obce Vlastibořice č. 26/2022 ze dne 15. 6. 2022 

 

 I/3 Základní údaje o stavbě :  

      Název stavby : mostek přes řeku Mohelku 

      Místo stavby :  místní část Slavíkov 

 

I/4 Osoby oprávněné pro jednání technické :  

     Za zhotovitele : Dalibor Kašpárek, tel. 724 207 460 

     Za objednatele : Pavlína Skoblová, tel. 777 579 073 - TDI 
 
 

 

II. Předmět plnění 
II/1 Předmětem plnění této SoD jsou stavební práce na opravě mostku - stabilizace před 

rekonstrukcí: 

o injektáž rubu nosné konstrukce 

o čištění betonových povrchů 

o dobetonování sanační hmotou 

o reprofilace do tl. 30 mm – římsa a žlab 

o kácení stromů 

o násyp se zhutněním 

o vyčištění vodního koryta od nánosů 

o oprava a doplnění dlažby v toku 

o betonáž základů, postupná betonáž bloků před opěry.. 

o přespárování dlažby z lomového kamene 

 

 

 



  

 

 

 

III. Termín plnění 
III/1 Termín plnění je stanoven na :  

Zahájení stavby :     1. 7. 2022 

Dokončení stavby : 31. 12. 2022 

 

IV. Dohoda o ceně 
IV/1 Cena prací v rozsahu hl. II/1 byla stanovena jako pevná. ve výši :  

Cena 600 000 Kč včetně DPH  

 

IV/2 Objednatel nebude zohledňovat : 

a)  navýšení ceny vzniklé po sedmém kalendářním dnu od data podepsání této SoD 

b) navýšení režijních nákladů zhotovitele v průběhu realizace díla 

  

V. Platební a fakturační podmínky 
V/1 Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavených faktur 

zhotovitelem.  

 

V/2 Splatnost všech vystavených faktur je 30 dní. 

 

 

VI. Záruční doba a odpovědnost za vady 
VI/1 Záruční doba  stavebních prací je 36 měsíců a začíná dnem předání díla.  

 

VI/2 Zhotovitel je povinen v záruční lhůtě bezplatně vadu odstranit. 

 

VII. Podmínky provedení díla. 

VII/1 Zhotovitel odevzdá objednateli k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady ke 

stavbě.  

 

VII/2 Objednatel zajistí přístup ke stavbě. 

 

VII/3  Nedodělkem se rozumí nedokončení práce oproti SoD.  

 

VII/4 Objednatel zajistí, že průběh stavebních prací nebude narušován zásahy třetích osob.  

 

VII/5 Objednatel odevzdá staveniště nezatížené právy třetích osob.  

 

VII/6 Kontrolní dny v místě stavby se budou  konat dle dohody s TDI. 

 

VIII. Smluvní pokuty 
VIII/1 Pokud zhotovitel  odevzdá dílo po termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 %  

         z ceny dle IV/1 za každý týden prodlení.  

 

VIII/2 Objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dle IV/1 za každý týden prodlení 

s uhrazením  oprávněně vystavených faktur.  

 

IX. Ostatní ustanovení 

IX/1 Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle z důvodů ze strany 

objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli  vynaložené náklady.  



  

 

 

IX/2 V případě objednatelem neuhrazení všech faktur oprávněně vystavených zhotovitelem 

zůstává dílo v majetku  zhotovitele.  

 

IX/3 Zhotovitel prohlašuje, že je řádně a prokazatelně pojištěný pro činnost v rozsahu této SoD. 

 

X. Závěrečná ujednání 
X/1 Tuto SoD lze měnit a doplňovat pouze dodatkem potvrzeným oběma stranami.  

 

X/2 SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení  

 

X/3 Tato SoD nabývá účinnosti dnem podepsání. 

 

 

 

 

 

 

Vlastibořice dne 1. 7. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………….     ……………………………..  

 podpis zhotovitele            podpis objednatele 

 

 


