
Smlouva o díIo -Zména ě. t ÚP Dalešice

Obiednatel:

Obec Dalešice
Dalešice 67
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
lC:432562018
kontaktní email: oudalesice@seznam.cz
kontaktní telefon: 734535668
identifikátor datové schránky: ichapb8
zastoupený

starostkou obce Hanou vélovou

a

Zhotovite!:

Atelier "AURUM" s.r.o.
Jiráskova 21
530 02 Pardubice
lČ:42937680
DlČ CZ42937680
kontaktní email: aurum@aurumroom.cz
kontaktnítelefon: 466 612 2'13, 603 573 803
bankovníspojení: KB Pardubice
číslo účtu : 637 642561/01 00
identifikátor datové schránky: kh2nw4r
kdy Zhotovitel je zapsán v živnostenském a/nebo obchodním rejstříku vedeném u
rejstříkového soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 1226,
zastoupený

jednatelkou společnosti lng. arch. lvanou Petrů

uzavirají podle příslušných ustanovení zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku (ust, § 2586
a následujících) smlouvu o dílo v tomto znění:

čÉnek!.

Předmět smlouvy

1, předmětem této smlouvy o dílo je zpracování zMĚtty č. í ÚzEMNÍHo PLÁNU DALEŠIGE
(dále jen ,,změna ÚP" nebo ,,Změna č. 1") projektantem, Změna č. 1 je pořizována na základě
rozhodnutí Zastupitelstva obce Dalešice o schválení návrhu Zprávy o uplatňování ÚP
Dalešice jejíž součástí je návrh zadání Zmény č. 1 ze dne 8. 3. 2010 usnesením č.
23l08O32O21, bod 160,

Obecní úřad Dalešlce

Datum dorúěení: ."-l-§,..}., .H.^.......

čj.: ou-DAL /....._--- ....-... l .....Mt
poěst 

l istůi přnoh : -P*.§Ybfl.Y.Y..-.}-]
gťl
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2. Změna č. 1 bude zpracována, projednána a vydávána dle ust. § 55a a 55b (zkrácený postup
pořizování změny Úe; a dále též dle ostatních ustanovenízákona ě. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavebního zákon) v platném znění (dále i jen jako ,SZ"),
souvisejících zákonů, správního řádu, příslušných prováděcích předpisů a pokynů
poňzovatele.

1.

čÉnek ll.

Podrobné členění a etapizace

Mezi činnostizajišťované Zhotovitelem v níže uvedených etapách uýslovně patří
a. 1. etapa - zpracování návrhu Změny č. 1 pro veřejné projednání

o dle ust. § 55b odst. 1 SZ - na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o
schválení návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Dalešice jejíž součástí je návrh
zadáni Zmény č. 1; předání ve 3 vyhotoveních, data ve formátu pdf,

b. 2. eápa - upravení návrhu Změny č. 1 pro vydání zastupitelsfuem obce
. pro vydání změny ÚP zastupitelstvem obce dle ust. § 54 stavebního zákona,

tj. upravení návrhu změny ÚP Ote ust. § 55b odst. 7 SZ, a to na základě
pokynů pořizovatele k upravení návrhu změny ÚP, které vzejdou
z vyhodnocení výsledků pro.;ednání; předání v 1 vyhotovení, data ve formátu
pdf,

c. 3. etapa - zpracování Změny ě. 1 po vydání zastupitelstvem obce a vyhotovení
Uzemního plánu Dalešice zahrnujícího úplné znéní po vydání jeho Změny č. í.

. finální úprava dokumentace změny Úp oo podoby opatření obecné povahy
(čistopis); předání ve 4 vyhotoveních, data ve formátu pdf a ve strojově
čitelném formátu

a
. zpracování úplného znění územního plánu pro jejich doručení veřejnou

vyhláškou dle ust. § 55 odst. 7; předání ve 4 vyhotoveních, data ve formátu
pdf a ve strojově čitelném formátu,

Nedílnou součástí závazku Zhotovitele je jeho účast na veřejném projednání a provedení
výkladu projektanta na tomto jednání,

Předmětem této smlouvy nejsou tyto činnostiZhotovitele:
r upravení návrhu změny up při postupu podle § 53 odst, 9 (podstatná úprava

návrhu změny Úe po veřejném projednání) a jeho prgednání na opakovaném
veřejném projednání,

. upravení návrhu změny UP při postupu podle § 55b odst. 9 SZ (v případě, že
zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem změny ÚP a vrátí
předložený návrh pořizovateli se suými pokyny k úpravě) - upravení návrhu
změny ÚP nevyžadující opakované veřejné projednání nebo upravení návrhu
změny Úe a jeno projednání na opakovaném veřejném projednání,

. zpracování vyhodnocení vlivů návrhu změny Úp na udžitelný rozvoj
území ani žádné jeho části,

. splnění případných požadavků na formální podobu změny a úplného znění,
které mohou vyplynout uplatněním požadavku § 20a stavebního zákona
(ednotný standard),

2.
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. splnění případných dalších požadavků na rozšíření předmětu smlouvy
(díla) ze strany Objednatele nebo pořizovatele (např. z důvodu rozšíření
obsahu změny),

. zásadní úpravy vyplývající z aktualizace mapového podkladu,

. úpravy vyplývající ze změn legislativy, které by vstoupily v účinnost v době
realizace díla,

. zapfacování nových požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje
nebo její aktualizace, z tJzemního rozvojového plánu nebo jeho
aktualizace a ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje nebo jejich
aktualizace, které by vstoupily v účinnost v době realizace díla.

Pokud potřeba zajištění těchto činností yznikne, tak bude dohoda o podmínkách jejich plnění
řešena dodatkem k této smlouvě,

č!ánek tll.

Doba plnění

1. Pro projektové práce se touto smlouvou stanovují tyto termíny plnění:

Pokud dojde v rámci projednání změny ÚP r donoOovacím řízením u negativních stanovisek
dotčených orgánů, k opakovanému veřejnému projednání návrhu změny ÚP podle ust. § 53
odst. 2 nebo § 55b SZ, či jinému časovému zdžení, je Zhotovitel vázán v rozsahu činností
touto smlouvou dohodnutých činností k provádění potřebných činností souvisejících
se zpracováním a pořízením změny ÚP pro Objednatele za dále uvedené max. ceny bez
nároku na jejich jakékoliv navýšení až do okamžiku vydání změny územního plánu
vzastupitelstvu obce dle ust. § 54 stavebního zákona po dobu í5 měsícŮ od uzavřenítéto
smlouvy.

Před zahájením prací ObjednatelZhotoviteli poskytne a předá:
a. kompletní elektronická data platné ÚPD ve strojově čitelném formátu, tj. kompletní

textovou část platného ÚP ijeho odůvodnění (ve formátu .doc nebo .docx) a všechny
zobrazenéjevy grafických částí územního plánu a koordinačního výkresu (v jednom z
formátů .shp / .dť/ .dwg / ,dgn),

b. aktuální mapouý podklad (digitální data mapy KN),

Etapa Termín

1, Návrh Změny č. 1 pro veřejné projednání do 4 měsíců od přewetísdělenípokynu
k zahájení prací a předání veškených podkladů
uvedených v bodě 3. tohoto článku

2. Upravený návrh Změny č. 1 pro vydání
zastupitelstvem obce

do í,5 měsíce od předání pokynů pořizovatele k
upravení návrhu změny Úr po veřejném
projednání a předání textové části odůvodnění
zpracované pořizovatelem

3. Změna č.'1 po vydání zastupitelstvem
obce a vyhotovení Uzemního plánu Dalešice
zahrnujícího úplné znění po vydáníjeho
Změnv č. 1,

do 6 týdnů od předání sdělenío vydáníZmény
úp
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c. aktuální územně analytické podklady pro řešené území (v pdf. a data ve strojově
čitelném formátu),

pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak.

čtánek lV.

Cena a platební podmínky

1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Protože v době uzavření této smlouvy nelze přesně stanovit přesný rozsah požadovaných
úprav, které vyplynou zvyhodnocení uýsledků veřejného projednání a pokynů pořizovatele
k úpravám návrhu Změny č. 1 pro vydání zastupitelstvem obce, lze cenu za 2. etapu
v případě dohody smluvních stran o změně rozsahu úprav po veřejném projednání upravit
(snížení či anýšení).

Zhotovitelje plátcem DPH, fakturovány budou uvedené částky vč. DPH (pro rok 2021 v ČR
ve výši 21%).

Fakturováno bude po ukončenídané etapy dle čl. ll bod 1., vždy po písemném převzetídané
etapy Objednatelem nebo po vydání pofurzení o odstranění nedostatků. Výslovně se touto
smlouvou stanoví, že dříve, než projektant opraví všechny nedostatky vytknuté mu
Objednatelem, a dokumentace příslušné etapy či její části bude Objednatelem bez výhrad
převzata, fakturová no nebude.
O předání každé dílčí etapy díla objednateli bude sepsán předávací protokol, ktený obě
strany opatří svým podpisem do 7 pracovních dnů od doručení nebo předání. V předávacím
protokolu smluvnístrany uvedou, zda je dílo předáváno bez vad (tedy objednatelem přewato
bez uýhrad), anebo zda dílo nese vady, kdy potom tyto budou v předávacím protokolu
vyjmenovány a současně bude smluvními stranami sjednán způsob a lhůta pro jejich
odstranění,

Proplacení bude Objednatelem provedeno na konto (na číslo účtu uvedené v záhlaví
smlouvy) Zhotovitele do 15 dnů od doručenífaktury.

V případě prodlení s řádným zaplacením faktury se Objednatel zavazqe zaplatit Zhotoviteli
smluvnípokutu ve uýši O,íolozdlužné částky zakaždý den prodlení.

3.

4.

5.

Etapa Gena bez DPH DPH Cena vč. DPH
1. Návrh Změny č. 1 pro veřejné
proiednání

69.000,- Kč 14.490,- Kó 83.490,- Kě

2. Upravený návrh Zmény č. 1 pro vydání
zastupitelsfuem obce

16.000,- Kč 3.360,_ Kč 19.360,- Kč

3, Změna č. 1 po vydánízastupitelstvem
obce a vyhotovení Územního plánu
Dalešice zahrnujícího úplné znění po
wdání ieho Změnv č, 1.

27.3o0,- Kó 5.733,- Kč 33.033,- Kč

Gelkem í12.300,- Kč 23.583,_ Kč í35.883,_ Kč
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1.

2.

7. V případě prodlení s řádným oderrzdáním dané etapy plnění se Zhotovitel zavazqe zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5 olo z celkové ceny příslušné etapy za každý den
prodlení.

čÉnekv.

Ukončení smluvního vztahu v průběhu procesu pořízení

Objednatel může od smlouvy odstoupit kdykoliv po ukončení dané 9tapy, odstoupení musí být
provedeno písemnou formou.
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení povinností
Objednatele, odstoupení musí být provedeno písemnou formou. Za podstatné porušení
povinností Objednatele se považuje:

a. neuhrazení řádně vystavené faktury po dobu více jak 1 měsíce po dnu splatnosti,
b. takové požadavky Objednatele a trvání na nich, které by

i. byly v rozporu s právním řádem ČR, vč. podzákonných předpisů,
ii. hrubě poškozovaly zájmy obce,
iii. byly v rozporu s podzákonnými předpisy ČKA nebo etickými principy konání

autorizované osoby u ČXn.

3. V případě odstoupení od smlouvy se smluvnístrany dohodly na tomto způsobu vypořádání-
všechny dříve zaplacené částky zůstanou Zhotoviteli. Zhotovitel předá v okamžiku ukončení
smluvního váahu podklady Objednateli a nebude činit žádné kroky ke zpochybnění
dosavadní průběhu zpracování a pořízení změny územního plánu a v případě potřeby (např,
přezkum nebo soudni žaloba) poskytne veškerou potřebnou odbornou pomoc a pňměřenou
součinnost. Zhotovitel rnýslovně souhlasí, že v případě ukončení smluvního váahu mŮže
změnu ÚP dokončit iiná autorizovaná osoba a může navázat na jeho práci. Zároveň se
timto zavazuje k předání poslední zpracované etapy plnění nebo její části ve formátu .pdf,
navíc pak v plně digitálníformě v nativních datouých formátech (DWG, DOC, XLS),

článekM.

Záruka za prováděné činnosti

Zhotovitel se zavazule, že veškeré činnosti budou vedeny v souladu s obecně závaznými
předpisy (zejména stavebním zákonem a správním řádem), podzákonnými právními předpisy
(zejména vyhláškami č, 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb.), souvisejícími zákony (zejména zákon o
ochraně ZPF, zákon_o pozemních komunikacích, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon,o
posuzování vlivů na Že a OalSi;, platnými předpisy a touto smlouvou. Při zpracování změny UP
bude Zhotovitel přednostně hájit zájmy obce Dalešice.

č!ánekVll.

závěrečná ustanovení

1. Obě smluvnístrany prohlašují, že předem souhlasív souladu se zněním zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným
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zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a
okolnostís toto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

2. Veškeré změny či dodatky této smlouvy budou platné, pokud budou vyhotoveny písemně a
budou podepsány oběma smluvními stranami, Tato smlouva je sepsána ve ! vyhotoveních, z
nichž každé má povahu originálu, každé vyhotovení pro jednu ze smluvních stran. Vyskytne-li
se při plnění smlouvy potřeba tuto doplnit nebo změnit v zájmu naplnění účelu smlouvy,
zavazqí se smluvní strany učinit tak bez zbytečného odkladu. V případě rozporu budou jednat
s vůlí rozpory odstranit tak, aby žádnáze smluvních stran nebyla znevýhodněna.

Přílohy smlouvy:
Příloha 1 - SchválenáZpráva o uplatňování územního plánu Dalešice

?,P§*.P.|}FPJ9*

í§loLJíUrn'
| |j§A9{9VA 21,5g0 02 ,PABDUBIoE\JTEL./FAX: 46661 221 g- 4, to, liďirzďň

,;

bt á
Hana Vélová

starostka obce Dalešice,
za Objednatele

V Dalešicích,
dne ..ttš... L..2.22.4.

/-

lng. arch.lvana Petrů
autorizovaný architekt,

za zhotovitele

v pardubicích,
dne 10. 03.2021
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