
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. 

 ve znění předpisů pozdějších a doplňujících 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

a) Objednatel:  Obec Věžnice 

 Věžnice 9, 582 52 Věžnice 

 Zastoupená: David Drahoš - starosta 

 IČ: 00268461 

 Tel.: 725 106 601 

 Email: starosta@obecveznice.cz 

 

b) Zhotovitel:  REKOSTAV s.r.o 

 Tyršova 517, 588 13 Polná 

 Zastoupená: Jan Stránský – jednatel 

 IČ: 46961194 

 DIČ: CZ46961194 

 Tel./fax: 567 212 226 

 Email: rekostav.stransky@seznam.cz 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Odlučovač ropných látek – ORL + terénní úpravy 

 

 

III. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení:   1.8.2019 

Ukončení:   30.9.2019 

 

 

IV. CENA ZA DÍLO 

 Celkem bez DPH     288 031,- Kč 
 

1. Cena díla byla stanovena dle výpočtů a položkového rozpočtu viz příloha. Pokud dojde ke 

změnám ve stavbě, dílo bude oceněno dle stejných jednotkových cen stávajícího rozpočtu a 

doplněno dle skutečnosti. 

2. Zhotovitel je plátcem DPH! Pokud je plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle  

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

postupuje se podle výše uvedeného ustanovení a dalších souvisejících předpisů. 

 

 

V. ZÁRUČNÍ DOBA 

Záruční doba se stanovuje na 60 měsíců ode dne předání díla. 

 

 

 

 



VI. FINANCOVÁNÍ STAVBY 

1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle 

skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících, přičemž 

datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Dílo bude placeno fakturou se 

splatností 30 dní. 

 

 

VII. SMLUVNÍ POKUTY 

1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla a předáním díla objednateli ve sjednaném 

termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 

(vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí díla. 

2. za každý i započatý den prodlení v případě prodlení se splatností faktury je zhotovitel 

oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i 

započatý den prodlení 

 

 

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní právní vztahy objednatele a zhotovitele, které nejsou řešeny v této smlouvě, se řídí 

občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy. 

2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 pro 

zhotovitele. 

 

 

 

 

 

Ve Věžnicích, dne V Polné, dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. …………………………………… 

     David Drahoš – starosta         Jan Stránský – jednatel  

             objednatel                   zhotovitel 


