
SMLOUVA O DÍLO
Projekt Specifické čistírny  OV Slavětín

Smluvní strany

Filipendula s.r.o.
IČ: 24179311
Milady Horákové 54/a
Praha 7 – Bubeneč
170 00
Zastoupena panem Ing. Michalem Šperlingem
michal@korenovky.cz
Tel. 775256596

(dále jen „zhotovitel“)

a

Městys Slavětín
IČ: 00265497, DIČ: CZ00265497
Na Městečku 50
Slavětín
439 09
Zastoupená panem starostou Jaroslavem Jandlem
Tel. 724211547

 (dále jen „objednatel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo: 

I. Předmět smlouvy (Dílo)

Předmětem této smlouvy je:
1. závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované v čl.II. této smlouvy (dále 
jen „Dílo“) a
2. závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené Dílo dohodnutou cenu.

II. Dílo, cena díla a termín plnění
Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:
Projektová dokumentace na Specifickou ČOV v obci Slavětín
Projektová dokumentace  (DUR+DSP)               140 000 Kč*
Zjednodušená dokumentace pro výběr zhotovitele 21 000 Kč *



Vyřízení stavebního povolení specifické čistírny OV 40 000 Kč *
*ceny jsou uvedeny bez DPH
Termíny plnění: 

1. dle dohody zhotovitele a objednatele
   

III. Podklady

1) Potřebné podklady ze strany objednatele:
V průběhu přípravy nebo projekce mohou vyplynout požadavky na podklady.
Zajištění je na dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Náklady za potřebné podklady hradí 
objednatel.

IV. Platební podmínky
Dohodnutá cena Díla bude objednatelem zaplacena v následujících splátkách:

1) 50 % před zahájením příslušné etapy
50 % po odevzdání příslušné etapy  

2) Dohodnutá cena bude zaplacena na základě zhotovitelem vystavených faktur.

V. Záruka
Za funkčnost Díla zodpovídá autorizovaný projektant.

VI. Sankce

1) V případě prodlení zhotovitele s dodáním jednotlivých částí Díla je objednatel oprávněn 
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení.
2) V případě prodlení objednatele s řádným a včasným zaplacením ceny nebo její části může 
zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Závěrečná ujednání

1) Uvedení a podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a že k platnosti této smlouvy není třeba dalších osob.
2) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými osobami obou 
smluvních stran.
3) Obě smluvní strany se seznámily se zněním této smlouvy, která je pro ně v plném rozsahu 
srozumitelná, a tuto smlouvu uzavírají o vlastní svobodné vůli.
4) Objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopise s platností originálu.

V ……………..dne ………..              V Praze dne 25.4.2022                 
 Jaroslav Jandl za objednatele                                                      Ing. Michal Šperling za zhotovitele

  ..................................................              



  


