
























Evidenční číslo 
zhotovitele:  

S M L O U V A  O  D Í L O 
 

N Á V R H 
 
 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: Obec Hodonice 
                      Obecní 287 
              671 25 Hodonice      

  
Zástupce ve věcech 
smluvních a technických: Bc. Pavel Houšť 
    starosta obce  

e-mail:     starosta@hodonice.cz 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   1582841399/0800  

IČ:    00292788  
DIČ:    CZ00292788 
(dále jen "objednatel") 
 

 
 

Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno 
zapsána dne 29. 04. 1991 v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 1139 
e-mail: info@usbrno.cz 

  Zástupce ve věcech     
    smluvních a technických: Ing. arch. Vanda Ciznerová 
          jednatelka společnosti 

Bankovní spojení:    UniCredit Bank  
Číslo účtu:     2102546812/2700 

IČ:      18 824 463 
DIČ:      CZ 18 824 463 
(dále jen "zhotovitel") 

 
 
2. Předmět smlouvy: 

Vypracování Územní studie Hodonice  
(dále jen „studie“) 
 
Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení dokumentace „Vypracování územní studie 
Hodonice – bývalá masna a obecní hospoda“. 
  

 
3. Rozsah a obsah díla: 

 
Výměra řešeného území: 0,98 ha.    
Územní studie navrhne ideové řešení prostoru bývalé masny – pozemky p.č.53/1, 
53/8 a 53/7 a využití pozemku bývalé hospody – pozemky p.č. 37/3 a 37/2 ve vazbě 
na ulici Pod kaštany, U kostela a předprostor hasičské zbrojnice. 
Územní studie navrhne využití řešeného území. V odpovídající podrobnosti prověří a 
navrhne plošné, prostorové a funkční uspořádání zájmové lokality za účelem zajištění 
optimálního využití a logické územní provázanosti. 
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Územní studie bude zpracována ve 2 variantách. 
 
 
TEXTOVÁ ČÁST  

bude obsahovat zejména: 

• vyhodnocení a popis řešeného území  

• popis návrhu  

• podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb  
 

 

GRAFICKÁ ČÁST 

bude zpracována na podkladě katastrální mapy a zaměřené části území bývalé 
masny: 

1. Situační výkres širších vztahů     
2. Hlavní výkres       
3. Výkres prostorové regulace     
4. Fotodokumentace 
5. Vizualizace  

 
Zpracování územní studie objednatel předpokládá v následujících etapách:  
 
I. etapa:    Analýza území a zpracování variantního řešení návrhu územní studie za 

     účelem konzultací.  

II. etapa:   Zpracování úpravy územní studie (čistopisu) dle výsledků konzultací a 
                  výběru varianty.  

 
4. Čas plnění: 

Termín zahájení plnění veřejné zakázky počíná běžet dnem podpisu smlouvy o dílo.  
Dílčí plnění veřejné zakázky vychází z jednotlivých etap:  
I. etapa:    do 30 dnů od předání vstupních podkladů pro zpracování zhotoviteli,  
II. etapa:   do 30 dnů od předání pokynů vyplývajících z výsledků konzultací a výběru 
                 nejvhodnější varianty.  

 
5. Podklady pro zpracování  

Podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou:  

• geodetické zaměření části území (polohopis, výškopis)  

• zpracované studie v daném území  
 

6. Cena za dílo, platební podmínky: 
Cena za dílo dle § 2 Zákona 526/1990 Sb., v platném znění, o cenách, je sjednána 
dohodou ve výši: 

etapa cena 21%DPH celkem 

I. etapa   15 000,-   3 150,-  18 150,- 

II. etapa   30 000,-   6 300,-  36 300,- 

      CELKEM   45 000,-   9 450,-  54 450,- 

 
V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny 
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s právními předpisy.  

Fakturace bude prováděna po odevzdání dokončeného díla objednateli. Splatnost 
faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.  

 
7. Ostatní ujednání: 
7.1.  Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

v platném znění (dále jen „OZ“). Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze 
písemnými dodatky, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními 
stranami. 



7.2.  Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných 
prací. 

7.3.  Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude se zhotovitelem 
spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne 
všechny dostupné informace potřebné k řádnému ukončení a předání díla. 

7.4.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy 
a dalšími předpisy, které jsou závazné v době zhotovení díla, zejména stanovené 
zák.č.183/2006 Sb.,  v platném znění, a vyhláškou č.500/2006 Sb., v platném znění. 

7.5.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

7.6.  Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele 
bez zbytečného odkladu, u zjevných vad včetně kompletnosti díla nejpozději do 30-ti 
dnů od lhůty pro projednání stanovené ve smyslu platných předpisů. 

7.7.  Strany se dohodly, že práce podle této smlouvy budou proplaceny převodním 
příkazem. 

7.8.  V případě storna nebo sistace objednávky zaplatí objednatel zhotoviteli náklady 
rozpracovanosti. 

7.9.  Využití díla je určeno výhradně jen pro potřeby výkonu veřejné správy pro řešené 
území. Jiné využití tohoto díla, zejména jako podklad nebo vzor k analogickým 
projektům je vázáno písemným souhlasem zhotovitele za zvlášť smluvenou úplatu. 
Nedodržení této zásady zakládá skutkovou podstatu nekalé soutěže. 

7.10.  Pokud nebude dílo odevzdáno řádně a včas (každá z fází) ve sjednaném termínu, 
sjednává se pro zhotovitele smluvní pokuta ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Při 
nezaplacení faktury do čtrnácti dnů od jejího obdržení se stanovuje pro objednatele 
úrok z prodlení 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.11.  Získané informace budou zhotovitelem využity pouze pro zpracování územní studie. 
 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele a jeden pro 
objednatele. 
 
 
V Brně, dne …………………………   V Hodonicích, dne...................................... 

 
 Ing. arch. Vanda Ciznerová   Bc. Pavel Houšť 
 jednatelka společnosti    starosta obce 
 
 
 
 
 ..........................…………...   ..........................……….…… 
 razítko a podpis zhotovitele   razítko a podpis objednatele 
















































