SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany :

1. na straně jedné

Obec Užice
(dále jen ,,objednatel'9
2. na straně druhé
Vladimír Šmejkal

(dále jen ,,Motovitel")
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výkopové práce - vodovod Nechyba
II. Místo a čas plnění
Místo plnění: Nechyba
Zahájení: první polovina července 2019
III. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedeni díla je stanovena dohodou obou smluvních
stran, na základě cenové kalkulace ze dne 1.5.2019.
lbm výkopu = 1.100 kč + dph
IV. Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
Cena díla bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele.

V. Práva a povinnosti smluvních stran
Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce dle cenové kalkulace.
Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedeni díla, a to ve lhůtě, jíž
mu zhotovitel urČí.

VI. Předání a převzetí díla

Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele (nebo jimi pověřené zástupce) k jeho předání a
převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku vlastního předání sepíší strany předávací
protokol, v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých
důvodů. Pokud dílo nebude vykazovat zjevné vady, je objednatel povinen dílo převzít.
VII. Smluvní sankce

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen
zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.
VIII.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s
jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Případné zrněny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

V Užicích dne 10.6.2019

Objednatel

Zhotovitel

