
Smlouva o dílo 
 

uzavřena ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku. 
 

 

 

mezi 

Objednatel:   Městys Slavětín 

       Se sídlem:  Na Městečku 50, 439 09 Slavětín 

      IČ   00265497 

 DIČ   CZ00265497 

zastoupena:  starostou městyse Jaroslavem Jandlem 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:   HB water management structures s.r.o. 

sídlem  Branická 213/53,  147 00 Praha 4 

IČ    06433944 

DIČ   CZ06433944 

Zastoupena:  jednatelka Hana Bártová 

Ve věcech technických:  Jaroslav Bárt - stavbyvedoucí  

Bankovní spojení:           281100461/0300 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

C.,vložka 282093 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

společně také „smluvní strany“ 
 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Společnost Městys Slavětín jako objednatel. 

 

2. Společnost HB water manegement structures s.r.o. jako zhotovitel.  

 

3. Smluvní strany deklarují výslovně svůj zájem uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“) a společně prohlašují, že jim není známa žádná právní ani faktická překážka, 

která by jim v jejím uzavření bránila. 
 

 

 

II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Oprava úseku místní komunikace – chodník 6d, ul. Aloise Jiráska dle přiloženého 

položkového rozpočtu. 

2.  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu 

sjednanou v čl. IV. této smlouvy.  



III. 

Způsob a lhůty plnění 
 

1. Lhůta plnění 

1.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště bezprostředně po podpisu této 

smlouvy. O předání staveniště bude zpracován písemný protokol, či zápisem do 

stavebního deníku. 

       Termín započetí prací 04/2022. Zahájení prací upřesní dodavatel emailem. 

1.2. Termín dokončení díla se dohodou smluvních stran stanoví na 07/2022. 

 

2. Způsob splnění 

2.1. O předání díla a převzetí díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.  

 

3. Vlastnická a jiná práva k dílu a nebezpečí škody na něm 

3.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu 

okamžikem předání a převzetí díla.   

3.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do okamžiku předání díla 

objednateli.  

 
 

 

IV. 

Cena a platební podmínky 

 

Byla dohodnuta maximální cena  

 

Cena bez DPH  515.766,29 Kč,  

DPH 21%    108.311,00 Kč 

Cena s DPH celkem 624.077,29 Kč 

 

viz. přiložený rozpočet. 
 

 

 

 

V. 

Sankční ujednání 
 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zhotovením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu, která se sjednává ve výši 500,-Kč za každý den prodlení. 

 

2. Pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou částek dle jednotlivé fakturace (jak je 

ujednáno v článku IV), je povinen zaplatit zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu 

ve výši 500,-Kč. 
 

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 



1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž 

každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, 

s jejím obsahem sjednaným na základě jejich pravé a svobodné vůle souhlasí, což stvrzují 

svými podpisy. 

3. Právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí především touto smlouvou a jinak 

ustanovením §2586 a násl. občanského zákoníku. 

4. Vzniknou-li mezi účastníky v průběhu plnění podle této smlouvy o dílo jakékoliv 

výkladové či jiné nejasnosti, zavazují se tito řešit je především dohodou. 

 
 

 

 

V Praze dne  19.04.2022                                                            
 

 

 

 

 

 

 ………………………………                ………………………………. 

zhotovitel       objednatel       
 

 

 
 


