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OBEC HORNÍ BRANNÁ
Homí Branná Cp, 262, 512 36 Homí Branná, Te!,: 481 584 178, E-mail: ou(al11bran11a.cz

Váš dopis značkyl ze dne :
Naše značka
:
Spisová značka
:
Vyřizuje
:
V Horní Branné l dne :

29.6.2022
418/2022
L.Zimmermann
21.7.2022

,
Horní Branná
512 36 Horní Branná

.

Věc: Žádost o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb.
Dne 29.6.2022 obec Horní Branná obdržela žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k infonnacíni. Dne 13.7.2022 bylo žadatelce odeslané oznámení dle
zákona 106/1999 Sb, §14, odst.7) písm. b, o prodloužení lhůty k dodáni informací o 10 dní
z důvodu vyhledání a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných
v žádosti,

Odpověď na žádost dle 106/1999 Sb.
l. Z rozvahy za rok 2021 die deklarované inventury rozklíCovaný stav účtu 041 (nedokončený
dlouhodobý nehmotný majetek) a 042 (nedokončený dlouhodobý hmotný majetek)
položkově - tzn. Částka, za co, dodavatelská ftnna.
ÚČet 041 = O
Druh majetku 042
SÚ
Chodníky směr Valteřice
. 04201
Chodníky směr Valteřice
" 04201
Chodníky směr Valteřice
04201
Chodníky směr Valteřice
04201
Chodiúky směr Dolní Branná
04202
Chodníky směr Dolní Branná
04202
Chodníky směr Dolní Branná
04202
Chodníky směr Dolní Branná
04202
Autobusová čekáma H, Braaná 04204
Autobusová čekáma H. Branná

04204

325 147,57

Dodavatel
Tenet
Petr Tichý
StanisEav Nosek
Tenet
'
Tenet
Petr Tichý
Stanislav Nosek
Tenet
Technické
služby Trutnov
Václav Stránský "

Autobugová čekárna H. Branná

04204

602 714,31

Václav Stránský

238 370,24 270,66 308,68 970,186 340,23 370,59 169,60 984,2 040,-

účel
Prqjekt
hg průzkum
Geodetické práce
projekt
projekt
hg průzkum
Geodetické práce
Pro,jekt
Zkmšky zhutnění
Stavební práce - záliv
a teróní úpravy
Stavební práce zastávka

Autobusová čekárna H. Branná
Autobusová čekárna H. Branná
Aut(jbusová Čekárna H. Branná
Autobusová čekárna H. Branná
Autobusová čekárna H. Branná
Autobusová čekárna H. Branná
Autobusová Čekárna H, Branná

04204
04204
04204
04204
04204
04204
04204

103
70
22
46
131
109
22

818,000,000,950,331,351,554,-

Autobusová Čekárna H. Branná
Autobusová čekáma H. Branná

04204
04204

130 680,7 232,-

Chodníky silnice III/2955 Zepo

04205

68 970,--

Chodníky silnice III/2955 Zepo

04205

244 420,-

Komunikace k ppč.1002/2

04210

2 524,-

Komunikace k ppČ.I002/2

04210

42 350,-

Komunikace k čp,449
Kompostáma

04211
04215

18 150,00
119 892,-

Kompostáma
Kompostárna
Kompostáma
Kompostáma
Kompostáma
Ceipací stanice vodovod

04215
04215
04215
04215
04215
04250

131
34
75
20
29
15

Čerpací stanice vodovod
(Jerpací stanice vodovod

04250
04250

11 396,2 000,-

Elektros
Martinice
Antonín Bien
Alena HOrnigová

Čerpací stanice vodovod

04250

l 012,-

Alena Hornigová

Čerpací stanice vodovod

04250

l 100,-

Petr Honců

Prqjekt
Hasiči - tech
podmínky
Hasiči - tech
podmínky
Elsktro

příjezdová cesta multifunkční
hřiště HB
příjezdová cesta multifunkČní
hřiště HB
Komunikace u Cp. 1
Pumptrack Horní Branná

04221

258 879,50

Strabag

Zemní práce

04221

158 631,-

Strabag

Zemní práce

04212
04213

93 170,00
10 285,-

Granites
Kudrnáč Tomáš

Žulové kostky
Studie

Pumptrack Homí Branná

04213

42 350,-

projekt

ParkoviŠtě v zámku
Parkoviště v zámku
Parkoviště v zániku
Parkovištč v zámku
Chodníky Hôrni Branná
Chodníky Hcmí Branná
Chodníky Horní Branná
Chodníky Horní Branná
Chodníky Horní Branná
Chodníky Elomí Branná
Chodníky Horní Branná
Chodníky Homí Branná
Chodníky Horní Branná

04216
04216
04216
04216
04203
04203
04203
04203
04203
U4203
04203
04203
04203

454 116,63
241 334,50
188 088,96
458 778,90
61 710,52 030,24 188,121 000,108 900,65 000,60 500,2 299,320 048,87

Česká
mountainbiková
asociace
Václav Stránský
Václav Stránský
Cez Distribuce
Sodomka
Tenet
Tenet
I. Vrchlabská
ŤeneÉ
Tenet
Trade M
Tenet
Tenet
Václav Stránský

Cliodníky Horní Branná

04203

35 000,-

890,485,625,U86,050,583,-

Tenet
Šrámek Martin
Setunský
Šrámek
Sodomka
Šrámek Martin
Bora Víchová
nad Jizerou
Kovotexa
Elektros
Martinice
Dopravně
inženýrská
kancelář
Dopravně
inženýrská
kancelář
Alena Hornigová
Lucida
Bioplyn servis
Esco 8tavební
spoLečnost
Petr Blažek
Strombuch
Petr Blažek
Petr Blažek

Hubnerová

Prqjekt zastávka
Čekárna
Pro,jekt Čekárna
Čekárna
Dlažební kostky
Čekárna
Nápis
Kovovýroba
Osvětlení
projekt
projekt
Hasiči - tech
podmínky
Projekt místní
komunikace
Pro,jekt komunikace
Projekt
Zemní práce
Doprava
Zemní práce
Zemní práce
Nákup panelů
Elktro

Parkoviště
Chodník
Přeložka IBN
Dlažební kostky
Pro,jekt
pro,jekt
TDI
Projekt
Pro,jekt
Dotace
pro,jekt
Proe,jkt
Stavební práce chodník poŠta
výběrové řízeni

:.

Chodníky Horní Branná
Chodníky Horní Branná
Chodníky Horní Branná

04203
04203
04203

549 897,69
712 021,28
2 849,55

Chodníky Horní Branná
Chodníky Horní Branná
Chodníky Horní Branná
Chodníky Horní Branná
,
Chodníky Horní Branná
Chodníky Horní Branná
Chodníky Horní Branná
Projekt.úprava křižovatky HB.

04203
04203
04203
04203
04203
04203
04203
04224

1 103 933,22
60 000,00
3 178 656,39
32 801,70 000,170 180,148 955,84
61 820,50

Pro,jekt,úprava křižovatky HB.
Most u trafostanice EIB
Most u trafostanice IIB
Most u trafostanice HB
Přístavba hasiČárny Valteřice
Přístavba hasičárny Valteřice
Multifúnkční sportoviště Valteř.
MuLtifiinkční š:portoviště Va1teř,
Mu!tiMnkční sportovištČ Valteř.
Multifunkční sportoviště Valteř.
Mu1tifiínkční sportoviště Valteř.
Mu1tifúnkční sportoviště Valteř.
Multifimkční sportoviště Valteř.
Multihnkčni sportoviště Valteř.

04224
04239
04239
04239
042108
042108
042156
042 156
042156
042156
042156
042156
042156
042156

10 962,144 232,l 995,41 745,67 500,12 500,15 000,24 200,7 500,8 000,540 690,56
480 751,15
82 997,53
225 503,-

MUifůnkční sportoviště Valteř.
Multifůnkční sportoviště Vaíteř.
Multifunkční sportoviště Valtař.
Multifiinkční sportoviště Valteř.
Multifimkční spcitoviště Valteř.
Mu[tiíhnkčilĹ sportoviště HB
MultiMnkční sportoviŠtě HB
Mu1tifiínkční sportoviště HB
Mu1tifůnkční sportoviště EIB
Multifúnkční sportoviště FIB
Multifunkční sportoviště HB
MultifůnkČni sportoviště HB
MultifíÁční sportoviště FIB

042156
042156
042156
042156
042156
042318
042318
042318
042318
042318
042318
042318
042318

384 235,50
125 596,145 200,27 770,487 829,65
15 000,36 300,7 500,30 U00,40 000,94 SOl,148 934,06
7 184,98

"

Strabag
Strabag
Technické
služby Vrchlabí
Strabag
'
Trade JM
Strabag
I. Vrchlabská
Trade JNl
I. Vrchlabská
Strabag
Projekční
kancelář Waner
První geodetická
Ral Projekt
Povodí Labe
Ra1Pro,jekt
Setunský Pavel
Setunský Pavel
Staňková
Tewiko
Staňková
Staňková
S-Vision
S-Vision
S-Vision
Ekktros
S-Vision
S-Vision
S-Vision
I. Vrchlabská
S-Vision
Staňková
Tewiko
Staňková
Staňková
SÉaňková
S-Vision
S-Vision
Technické
služby Trutnov
Roman Vybíral

MultifunkčRí sportoviště HB

042318

6 050,-

Mu1tinjnkční sportoviště HB

042318

l 852 514,33

Multifčtnkční spcrtoviště HB

042318

MultifhiikČní
Multifiunkční
Multifúnkční
Multifunkční

sportoviště HB
sportoviště HB
sportoviště EIB
sportoviště FIB

042318
042318
042318
042318

397 406,35
43 360,329 836,32
406 376,-

s-Vision
Antonín Bien
S-Vision
Elektros

Multifúnkční spclrtovištč HB
Multifúdcční sportoviŠtČ HB
Multifůdkční SportoviŠtě HB
MultiňmkCni sportoviště HB
Kanalizace

042318
042318
042318
042318
042500

867 134,40
254 538,81
71 553,30 310,50
12 000,-

S-Vision
S-Vision
I. Vrchlabská
S-Vision
Medium projekt

Kanalizace

042500

59 100,-

Medium projekt

.

-

38 692,17

Strabag
S-Vision

Stavební práce
Stavební práce
Zkoušky zhutnění
Stavební práce
Dotace
Stavební práce
TDI
Dotace
TDI
Stavební práce
Swdie
Geodet
Prqjekt
VB
Pro,jekt
pro,jekt
pro,jekt '
Dotace
Prqjekt
Dotace + VR
Dotace
Stavební práce
Stavební práce
Stavební práce
Zemní a výkopové
práce
Stavební práce
Stavební práce
Stavební práce
TDI
Stavební práce
Dotace + VR
pro,jekt
Dotace
Dotace
Dotace
Stavební práce
Stavební práce
Zkoušky žhutůěni
Technické odborné
por"adenství
Stavební práce podloží
Mylná platba
Stavební práce
administrativa
Stavební práce
výkopové práce elektro
Stavební práce
Stavební práce
TDI
Stavební práce
Stoka H2 - RH291RI'I294
Odkanalizování obce
FIB vC. části k.ú.
Valteřice - přípo,jky

Kanalizace

042500

59 550,-

Medium Projekt

Kanalizace

042500

118 200,-

Medium Projekt

Kanalizaco

042500

119 100,-

Medium Projekt

celkem

19 769 522,68

Odkanalizování obce
EIB vC. části k.ú,
Valteřice
Odkanalizování obce
HB vC. části k.ú.
Valteřice - přípqjky
Odkanalizování obce
HB vC. části k.ú.
Valteřice

19 769 522
,68

2. Informace, kolik financí již stála studie odkanalizování obce Horní Branné, zadávaná již
v roce 2016, včetně následujících variant. Stačí tabulkově fonnou rok - suma - studie, PD,
geodetický průzkum atd.
2017 12 000,2018 59 100,2018 59 550,2018 118 200,2018 119 100,-

-

Stoka H2 - RH291-RH294
Odkanalizováni obce HB vC.
Odkanalizování obce HB vC,
Odkanalizování obce HB vC.
Odkanalizování obce HB vC.

části kú.
části k.ú.
části k.ú.
části kil.

Valteřice - přípojky
Valteřice
Valteřice - přípojky
Valteřice

3. Kolik již bylo zaplaceno firmě Medium projekt v.o.s. Pardubice za dolaimentaci
k územnímu řízení - odkanalizování obce Horní Branná. Prosím o celkovou Částku včetně
záloh. Pokud byla sepsána smlouva o dílo, tak prosím o kopii této smlouvy.
Celková částka za rok 2017 a 2018 Činí 367 950,Smlouvy v příloze 2x.
V případč potřeby vysvětlení jsem vám k dispozici.

"
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ObšžC ~
í

.====="'" "'""
Luboš Zimmermann
,
starosta

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/ 2012 Sb,, občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel:

Obec Horní Branná

se sídlem:

Horní Branná 262
512 36 Horní Branná
zastoupeh!ý:
Lubošem Zimmermannem - starostou obce
Bankovníspojení: KB a.s,
číslo účtu:
3927581/0100
IČ:
00275735
(dále jen "objednatel")
2. Zhotovitel:

MEDIUM

projekt v.o.s.

se sídlem Pernerova 168, 531 54 Pardubice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Křajským soudem v Hradci Králové,
Oddíl A, vložka 5344
Zastoupený: Ing. Martinem Bažantem, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat - ve věcech smluvních:
Ing. Martin Bažant - jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat - ve věcech technických:
Ing. Martin Bažant - jednatel společnosti
Vítězslav Novák - jednatel společnosti
Bankovní spojení :
ČSOB a.s,, divize Poštovní spořitelna
Pardubice
číslo účtu: 107696239/ 0300
.
IČO: 64790584
DIČ: CZ64790584
(dále ;jen "zhotovitel")

l

Článek 1
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo je zpracování DUR ,, Odkanalizování obce Horní Branná vC. části
k.ú. Valteřice - přípojky ,, v členění dle vyhlášky Č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška
Č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ( Příloha č.l - rozsah a obsah dokumentace pro vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení ).
Rozsah zájmového území je specifikován technicko - ekonomickou studií ,, Odkanalizováni obce
Horní Branná a lokality Valteřice - jih ,, z 06/ 2016.
Předmětem plnění je řešení kanalizačních přípojek, vedených po veřejně přístupných pozemcích.
Další součástí je výkon inženýrské Činnosti DUR.
Podkladem pro zpracování DUR bude zpracovaná technicko - ekonomická studie, která je
součástí poptávky.
Dokumentace pro územní řízení bude obsahovat, mimo textovou a výkresovou část, všechny
náležitosti pro vydání územního rozhodnutí - t.j. vyjádření vŠech majitelů podzemních zařízení,
seznam parcelních čísel zájmového území vC. výpisu z evidence nemovitostí a listů vlastnictví,
vyjádřeni dotčených orgánů státní správy, katastrální snímky s parcelními Čísly, vyjádření
vlastníků a uživatelů zasažených pozemků, zákresy v pozemkové i katastrální mapě. Seznam
potřebných dokladů bude koordinován s příslušným stavebním a vodoprávním úřadem.
Článek 2
Místo plnČní

Místem plnění je sídlo zhotovitele, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel splní svou povinnost
provést dílo jeho řádným ukončením a předáním všech dokladů v sídle objednatele. O předání a převzetí
bude pořízen písemný zápis, který podepíší zástupci obou stran.
Článek 3
Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy v rozsahu dle ČI. l této smloLlvy v těchto
jednotlivých termínech:

Zahájení prací :
Ukončení prací :

09/ 2017
11/2018

2

Článek 4
Cena

DUR
Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí

297.000,- Kč
97.000,- KČ

Celkem bez DPH

394.000,- KČ

DPH ( 21 %)

82.740,- Kč

Celkem s DPH.............................................................................................................476.740,- KČ
Článek 5
Platební podmínky

Dílčí fakturace ve výši 15 % z celkové ceny díla bude proplacena objednatelem po
odsouhlaseni grafického návrhu DUR objednatelem.
Dílčí fakturace ve výši 75 % z celkové "ceny díla bude proplacena objednatelem po
protokolárním předání DUR.
KoneČná fakturace ve výši 10 % z celkové ceny díla bude proplacena objednatelem po vydání
územního rozhodnutí.
a) Daňový doklad ( faktura ) musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 588/1992 Sb., ve
znění pozdějších právních předpisů, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má
být placeno a evidenční číslo smlouvy objednatele.
b) Daňový doklad se považuje se za uhrazený dnem odepsání Částky z účtu objednatele.
c) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový
doklad, který neobsahuje zákonné a smluvené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu.
- Ve vráceném daňovém dokladu se musí vyznačit důvod vrácení.
d) Zhotovitel je povinen podle ,povahy nesprávnosti daňového dokladu opravit nebo jej nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta
splatnosti, Celková.lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opraveného nebo nově
vyhotoveného daňového dokladu.
e) Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat
náležitosti stanovené zákonem č. 588/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno a evidenční číslo
smlouvy objednatele.
f) Daňový doklad se považuje se za uhrazený dnem odepsání Částky z účtu objednatele.
g) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový
doŔIad, který neobsahuje zákonné a smluvené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu.
Ve vráceném daňovém dokladu se musí vyznaČit důvod vrácení.
h) Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňového dokladu opravit nebo jej nově
vyhotovit, Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celková lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdánj) opraveného nebo nově
vyhotoveného daňového dokladu.
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Článek 6
Záruka

a) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude proveden podle podmínek této
smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a bude
mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
b) Zhotovitel poskytuje objednateli na projektovou dokumentaci záruku za jakost. Záruční
doba Činí 48 měsíců a počíná běžet ode dne, kdy zhotovitel předmět díla předá'objednateli
Článek 7
SouČinnost objednatele

a) Objednatel se zavazuje spolupracovat při plněni předmětu smlouvy v rozsahu,
vyplývajícím ze znalosti místních poměrů.
b) Objednatel poskytne zhotoviteli potřebná zplnomocnění k řádnému plnění předmětu
smlouvy.
Článek 8
Smluvní pokuty

Smluvní pokuta z prodlení činí 0,5 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.
Je-li objednatel v prodlení s ,placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,5 % z dlužné částky za
každý den prodlení.
Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyrozumční
o porušení povinnosti zajištčnC smluvní pokutou a o její výši.
Článek 9
Další ujednání

a) Zhotovitel se zavazuje zajišt'ovat potřebnou spolupráci a rychlou vzájemnou
informovanost všech osob zúčastněných na přípravě a realizaci stavby.
b) Při výkonu funkce autorského dozoru je povinen zhotovitel postupovat s odbornou péči.
C) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu všechny okolnosti,
které zjistil při zařizování záležitostí a .jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
Zhotovitel negarantuje uzavření dohod o podmínkách zřízení stavby a podmínkách jejího
provozu včetně údržby v případě nevyjasněných vlastnických práv k předmětným
pozemkům ( nevyřešená pozůstalost, řeŠení restitučních nároků původních majitelů ).
V¥pracování těchto dohod bude provedeno na základě aktuálních informací
KU v Jilemnici v době zpracování PD,
d) Veškeré požadavky na změny a doplnční smlouvy ze strmý objednatele, které vyplývají ze
změn podkladů nebo požadavků předaných zhotoviteli, budou uplatněny písemně.
e) Zhotovitel se zavazuje takovéto změny akceptovat za předpokladu souladu s obecně
závaznými předpisy a příslušnými normami a uzavřít ohledně nich s objednatelem dodatek
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ke smlouvč, budou-li změny zhotoviteli doručeny nejpozději 14 kalendářních dnů před
uplynutím lhůty sjednané pro splnění dílčího plnění předmětu smlouvy.
n Dojde-li ke zrušeni této smlouvy před splněním smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu
výdajů dosud vynaložených na plnění předmětu smlouvy, a to na základě předloženého
a objednatelem odsouhlaseného vyúčtování. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele
na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostřednč hrozící
objednateli nedokončením činnosti zhotovitele.
g) PD DUR bude v rámci ujednané ceny vypracována a dodána zhotovitelem v počtu čtyř
vyhotovení (parě) v tištěné podobě a v elektronické fonně na nosiČi CD-R/DVD-R ve
formátu *.dwg a současnč *.pdf.
h) V případě nedodání některých podkladů nebo vyjádření orgánů státní správy,
případně dalších dotčených organizací souvisejících a potřebných k dodání díla,
prokazatelně včas vyžádaných nebo obeslaných, se termín dodání díla, závislý na
dodání těchto podkladů, přiměřeně posouvá o dobu zdržení s dodáním těchto
podkladů. V případě vydání nesouhlasného nebo nezískání stanoviska včas oslovených
dotčených orgánů anebo majitelů pozemků souvisejících s projektovou dokumentací
se doba plnění přiměřeně prodlouží až do vyřízení případných námitek nebo
vyřízení stanoviska, příp, budou nové podmínky dodávky díla upraveny dodatkem této
SOD.
Článek 10
Ochrana dat a duŠevního vlastnictví

a) Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně pro účely této stavby. Jiné uŽiti, zejména
případně přenechání k využiti třetím osobám je podmíněno výslovným písemným
souhlasem zhotovitele ( Zákon Č.121/2000 Sb. - autorský zákon ). Pokud použije
objednatel dílo na jiné účely, než vyplývá z této smlouvy bez souhlasu zhotovitele, má
zhotovitel právo, aby mu objednatel odevzdal veškerý majetkový prospěch, který z tohoto
jednání získal. Pro tento úČel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré vyžádané
dokumenty související s takto získaným majetkovým prospěchem. Pokud vznikne
zhotoviteli v této souvislosti škoda, má právo také na její náhradu,
b) Další v úvahu připadající stupně PD ( DSP, DPS, DVZ ) budou provedeny zhotovitelem
dle této smlouvy o dílo na základě aktuálního výkonového a honorářového řádu
inženýrů a techniků činných ve výstavbč ( v případě aplikace opčního práva dle platné
legislativy ).
c) Objednatel pověřuje zhotovitele v rámci majetkoprávního projednání uzavírat ve prospěch
objednatele dohody o podmínkách zřízení stavby a podmínkách jejího
provozu vČetně ú,držby pro účely územního řízeni. V rámci tohoto pověření může
zhotovitel zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, rod. číslo (datum narození),
trvalý pobyt. Toto pověřeni trvá po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy.
d) Zhotovitel je povinen zachovávat mlČenlivost o osobních údajích získaných při plnčni
závazků vyplývající z této smlouvy, a to i po skončení platnosti smlouvy. Tato povinnost
trvá neomezeně. Zhotovitel bere na vědomí, Že poruŠení těchto povinností je dle § 44
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů,
přestupkem,
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e) Zhotovitel se zavazuje, že:
· Technicky a organizačně zabezpečí všechny osobní údaje získané činností ve
prospěch objednatele, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.
· Všechny získané údaje budou předány objednateli.
" Zhotovitel sám, nebo prostřednictvím třetí osoby nebude tyto osobní údaje dále
zpracovávat ani používat v jiném smluvním vztahu.
Článek 11
Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci
Vlastníkem předmětu díla je zhotovitel, který nese i nebezpečí Škody na něm, Vlastnické právo
k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí.
Článek 12
ZávěreČná ujednání

a) Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
b) Nejsou - ii vztahy mezi smluvními stranami upraveny jinak, řídí se ustanoveními
obchodního zákoníku platného v době podpisu této smlouvy. Na tento smluvní vztah se
použijí přiměřeně ustanoveni obchodního zákoníku o smlouvě o dílo. Pro výkon
autorského dozoru se použijí přiměřeně ustanovení o smlouvě mandátní.
c) Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu srozumitelné a určité všechny povinnosti vyplývající
z této smlouvy.
d) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichŽ každá strana
obdrží jeden stejnopis.
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Ing. Martin B,a-žáiĹt
jednatel>pďécĹĹ"osti
~Ml)roiek/ v.o.s.

Luboš Zimmermann
starosta obce
Horní Branná
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Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona Č. 89/ 2012 Sb,, občanský zákoník v platném znění

l. Objednatel:

Obec Horní Branná

se sídlem:

Horní Branná 262
512 36 Horní Branná
zastoupený:
Lubošem Zimmermannem - starostou obce
Bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu:
3927581/0100
lČ:
00275735
(dále jen "objednatel")
'
2. Zhotovitel:
M E DIU M

projekt v.o.s.

se sídlem Pernerova 168, 531 54 Pardubice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové,
Oddíl A, vložka 5344
Zastoupený: Ing, Martinem Bažantem, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat - ve věcech smluvních:
Ing, Martin Bažant - jednatel spoleČnosti
Osoby oprávněné jednat - ve věcech technických:
Ing. Martin Bažant - jednatel společnosti
Vítězslav Novák - jednatel společnosti
Bankovní spojení .'
ČSOB a,s., divize Poštovní spořitelna
Pardubice
,
číslo účtu: 107696239/ 0300
IČO: 64790584
DTČ: CZ64790584
(dále jen "zhotovitel")

l

Článek l
Předmět smlouvy
Předmčtem smlouvy o dílo je zpracování DUR ,, Odkanalizování obce Horní Branná vC. části
k.ú. Valteřice ,, v členění dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Č.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ( Příloha Č.1 - rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí
o umístěni stavby nebo zařízení ).
Rozsah. zájmového území je specifikován technicko - ekonomickou studií ,, Odkanalizování obce
Horní Branná a lokality Valteřice - jih ,, Z 06/ 2016.
Předmětem plněni je řešení ČOV, kanalizačních stok, výtlaků, veřejných čerpacích stanic včetně
souvisejícího technologického zařízení.
Další součástí je výkon inženýrské činnosti DUR.
Podkladem pro zpracování DUR bude zpracovaná technicko - ekonomická studie, která je
součástí poptávky.
Dokumentace pro územní řízení bude obsahovat, mimo textovou a výkresovou část, všechny
náležitosti ,pro vydání územního rozhodnutí - t.j, vyjádření všech majitelů podzemních zařízení,
seznam parcelních čísel zájmového území VC. výpisu z evidence nemovitosti a listů vlastnictví,
vyjádření dotčených orgánů státní správy, katastrální snímky s parcelními čísly, vyjádření
vlastníků a uživatelů zasažených ,pozemků, zákresy v pozemkové i katastrájní mapě. Seznam
potřebných do'kladů bude koordinován s příslušným stavebním a vodoprávním úřadem.
Článek 2
Místo plněni
Místem plnění je sídlo zhotovitele, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel splní svou povinnost
provést dílo jeho řádným ukončením a předáním všech dokladů v sídle objednatele. O předání a ,převzetí
bude pořízen písemný zápis, který podepíší zástupci obou stran.

Článek 3
Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy v rozsahu dle ČI. l této smlouvy v těchto
jednotlivých termínech:
09/ 2017
11/2018

Zahájení prací :
Ukončení prací :
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Článek 4
Cena

DUR
Inženýrská činnost pro vydáni územního rozhodnuti

339.000,- Kč
'58,000,- KČ

Celkem bez DPH

397.000,- KČ

DPH ( 21 % )

83.370,- Kč

Celkem s DPH.........

. .. .

.

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

. ..............480.370,- KČ

Článek 5
Platební podmínlw

Dílčí fakturace ve výši 15 % z celkové ceny díla bude proplacena objednatelem po
odsouhlasení grafického návrhu DUR objednatelem.
Dílčí fakturace ve výši 75 % z celkové ceny díla bude proplacena objednatelem po
protokolárním předání DUR.
Konečná fakturace ve výši 10 % z celkové ceny díla bude proplacena objednatelem po vydání
územního rozhodnutí.
a) Daňový doklad ( faktura ) musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 588/1 992 Sb,, ve
znění pozdějších právních předpisů, označeni peněžního ústavu a číslo úČtu, na který má
být placeno a evidenční číslo smlouvy objednatele.
b) Daňový doklad se považuje se za uhrazený dnem odepsáni částky z účtu objednatele,
c) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový
doklad, který neobsahuje zákonné a smluvené náležitosti nebo iná jiné závady v obsahu.
Ve vráceném daňovém dokladu se musí vyznačit důvod vrácení.
d) Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňového dokladu opravit nebo jej novč
vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celková lhůta běží znovu ode dne doručeni (odevzdání) opraveného nebo nově
vyhotoveného daňového dokladu.
e) Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat
náležitosti stanovené zákonem č. 588/1992 Sb., ve znční pozdějších právních předpisů,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno a evidenční číslo
smlouvy objednatele.
f) Daňový doklad se považuje se za uhrazený dnem odepsáni Částky z účtu objednatele,
g) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový
doklad, který neobsahuje zákonné a smluvené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu.
Ve vráceném daňovém dokladu se musí vyznačit důvod vrácení.
h) Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňového dokladu opravit nebo jej nově
vyhotovit, Oprávnčným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celková lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opraveného nebo nově
vyhotoveného daňového dokladu.
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Článek 6
Záruka

a) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude proveden podle podmínek této
smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a bude
mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
b) Zbotovitel poskytuje objednateli na projektovou dokumentaci záruku za jakost. Záruční
doba činí 48 měsíců a počíná běžet ode dne, kdy zhotovitel předmět díla předá objednateli
Článek 7
Součinnost ob jednatele

a) Objednatel se zavazuje spolupracovat při plněni předmčtu smlouvy v rozsahu,
vyplývajícím ze znalosti místních poměrů.
b) Objednatel poskytne zhotoviteli potřebná zplnomocnění k řádnému plnční předmětu
smlouvy.
Článek 8
Smluvní pokuty

Smluvní pokuta z prodlení Činí 0,5 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.
Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,5 % z dlužné Částky za
každý den prodlení.
Smluvní pokuta .je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne doručeni písemného vyrozumění
o porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou a o její výši.
Článek 9
Další ujednání

a) Zhotovitel se zavazuje zajišťovat potřebnou spolupráci a rychlou vzájemnou
informovanost všech osob zúčastněných na připravě a realizaci stavby.
b) při'výkonu funkce autorského dozoru je povinen zhotovitel postupovat s odbornou péčí.
C) Zhotovitel je povinen oznámit ob.jednateli bez zbytečného odkladu všechny okolnosti,
které zjistil při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
Zhotovitel negarantuje uzavření dohod o podmínkách zřízení stavby a podmínkách jejího
provozu vČetně údržby v případč nevyjasněných vlastnických práv k předmětným
pozemkům ( nevyřešená pozůstalost, řeŠení restitučních nároků původních majitelů ).
Vypracování těchto dohod bude provedeno na základě aktuáhiích informací
KU v Jilemnici y době zpracování PD.
d) Veškeré požadavky na změny a doplnění smlouvy ze strany objednatele, které vyplývají ze
změn podkladů nebo požadavků předaných zhotoviteli, budou uplatněny písemně.
e) Zhotovitel se zavazuje takovéto změny akceptovat za předpokladu souladu s obecoě
závaznými předpisy a příslušnými normami a uzavřít ohledně nich s objednatelem dodatek
ke smlouvě, budou-li změny zhotoviteli doručeny nejpozdčji 14 kalendářních dnů před
uplynutím lhůty sjednané pro splnění dílčího plnČní předmětu smlouvy.
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g Dojde-li ke zrušení této smlouvy před splněním smlouvy, iná zhotovitel nárok na úhradu
výdajů dosud vynaložených na plněni předmětu smlouvy, a to na základě předloženého
a objednatelem odsouhlaseného vyúčtováni, Zhotovitel je povinen upozornit objednatele
na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící
objednateli nedokončením Činnosti zhotovitele.
g) PD DUR bude v rámci ujednané ceny vypracována a dodána zhotovitelem v počtu čtyř
vyhotovení (parě) v tištěné podobě a v elektronické formě na nosiči 'CD-R/DVD-R ve
formátu *,dwg a současně *.pdf.
h) V případě nedodáni některých podkladů nebo vyjádření orgánů státní správy,
případně dalších dotčených organizací souvisejících a potřebných k dodání díla,
prokazatelně včas vyžádaných nebo obeslaných, se termín dodání díla, závislý na
dodání těchto podkladů, ,přiměřeně posouvá o dobu zdrZení s dodáním těchto
podkladů. V případě vydání nesouhlasného nebo nezískáni stanoviska včas oslovených
Ĺíotčených orgánů anebo majitelů pozemků souvisejících s projektovou dokumentaci
se doba plnění přiměřenč prodlouží až do vyřízení případných námitek nebo
vyřízení stanoviska, příp. budou nové podmínky dodávky díla upraveny dodatkem této
SOD.
Článek 10
Ochrana dat a duŠevního vlastnictví
a) Objednatel je oprávněn použit dílo výlučně pro účely této stavby. Jiné užití, zejména
případně přenechání k využití třetím osobám je podmíněno výslovným písemným
souhlasem zhotovitele ( Zákon Č.121./2000 Sb. - autorský zákon ). Pokud použije
"

objednatel dílo na jiné účely, neŽ vyplývá z této smlouvy bez souhlasu zhotovitele, má
zhotovitel právo, aby mu objednatel odevzdal veškerý majetkový prospěch, který z tohoto
jednání získal. Pro tento účel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré vyžádané
dokumenty související s takto získaným majetkovým prospěchem. Pokud vznikne
zbotoviteli v této souvislosti Škoda, má právo také na její náhradu.
b) Další v úvahu připadající stupně PD ( DSP, DPS, DVZ ) budou provedeny zhotovitelem
dle této smlouvy o dílo na základě aktuálního Výkonového a honorářového řádu
inženýrů a techniků činných ve výstavbě ( v případě aplikace opčního práva dle platné
legislativy ).
c) Objednatel pověřuje zhotovitele v rámci majetkoprávního projednání uzavírat ve prospěch
objednatele dohody o podmínkách zřízení stavby a podmínkách jejího
provozu včetně údrZby pro účely územního řízení. V rámci tohoto pověření může
zhotovitel zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, rod. číslo (datum narození),
trvalý pobyt. Toto pověření trvá po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy.
d) Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích získaných při plnění
závazků vyplývající z této snňouvy, a to i po skončení platnosti smlouvy. Tato povinnost
trvá neomezeně. Zhotovitel bere na vědomí, Že porušení těchto povinností je dle § 44
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů,
přestupkem.
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e) Zhotovitel se zavazuje, Že:
"

Technicky a organizačně zabezpečí všechny osobní údaje získané Činností ve
prospěch objednatele, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

"
"

Všechny získané údaje budou předány objednateli.
Zhotovitel sám, nebo prostřednictvím třetí osoby nebude tyto osobní údaje dále
zpracovávat ani používat v jiném smluvním vztahu.

Článek 11
Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci
Vlastníkem předmětu díla je zhotovitel, který nese i nebezpečí škody na něm. Vlastnické právo
k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí.
Článek 12
Závěrečná ujednáni

a) Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
b) Nejsou - ii vztahy mezi smluvními stranami upraveny jinak, řídí se ustanoveními
obchodního zákoníku platného v době podpisu této smlouvy. Na tento smluvní vztah se
použijí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o smlouvě o dílo. Pro výkon
autorského dozoru se použijí přiměřeně ustanovení o smlouvě mandátní.
C) Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu srozumitelné a určité všechny povinnosti vyplývající
z této smlouvy.
d) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana
obdrží jeden stejnopis.

V Horní Branné, dne : 4 .44 !2o -\7
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