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Smlouva o spolufinancování zpracování
projekčnídokumentace a ínženýrskéčínnosti
na vybudování okružníkřižovatky na kříženíkomunikace tl/101 s ulicí K Herinku

Smluvní strany:

obec Dobřejovice
se sídlem:

zastoupená:
osoba oprávněná
jednat ve věcech technických:
lČ:

bankovní spojení:
čísloúčtu:

Na Návsi 26,25L 01 Dobřejovice
Martinem Sklenářem, starostou obce

Martin Sklenář, starosta obce
oo2 40 t4L
Komerčníbanka, a.s.
6t222OL/OLOO

(dále téžjen ,,obec Dobřejovice")
a

Město Jesenice
se sídlem:
zastoupené:
osoba oprávněná
jednat ve věcech technických:
lČ:

bankovní spojení:
čísloúčtu:

Budějovická 303, 252 42 Jesenice
lng. Pavlem Smutným, starostou města

lng. Marcela Dupalová, vedoucí odboru správy
majetku a investic Městského úřadu Jesenice
002 41 318
Československá obchodní banka a.s.
LO3s27LO4lO2OO

(dále téžjen ,,Město Jesenice")
a

Obec Herink
se sídlem:
zastoupená:
osoba oprávněná
jednat ve věcech technických
lČ:

bankovní spojení:
čísloúčtu:

Do Višňovky 28,25\ 01 Herink

Karlem Zemanem, starostou obce
Karel Zeman, starosta
006 40 140
Komerčníbanka, a.s.
L862s2OLlOilOO

(dále téžjen ,,obec Herink")
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Uzavírají dnešníhodne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o spoluÍinancovánízprdcovóní projekčnÍch prcrcía ínženýrskéčinnosti
uzavřená podle ust. 5 1746 odst. 2 občanskéhozákoníku, Ve zněnípozdějšíchpředpisů
(dále téžjen ,,smlouva")

Úvodní ustanovení

LL

obec Dobřejovice, na straně jedné, uzavřela dne 22. LI. 2oL7, se Středočeským
krajem, se sídlem: Zborovská 11, 15o 21 Praha 5, lČ: 7o8 91 095, zastoupeným:

Krajskou správou a údržbousilnic Středočeskéhokraje, p. o., se sídlem: Zborovská 11,
Lso 2L Praha 5, lČ:000 66 oo1, na straně druhé (dále téžjen ,,Kraj"), Smlouvu o
spolupráci veřejných zadavatelů na akci ,,ll/IoL Dobřejovice - Herink, okružní
křižovatka" Číslo:s-o173/DoP/2oL7 (dále téžjen ,,KSÚS Smlouva"), na jejímžzákladě,
jakožto veřejní zadavatelé podle 5 4 odst. 1 písm. d) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,zákon o zadáváníveřejných zakázek"),
upravili v souladu s 5 7 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, svá vzájemná
práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání vůči
třetím osobám při zajištění zadávacích řízení,včetně uzavření příslušných smluv, za
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných pro akci: ,,ll/LoIDobřejovice - Herink,
okružníkřižovatka" (dále jen ,,Akce").
L.2

1.3

7.4

V souladu s ustanovením článku lll. odst. 2 písm. a) KSÚS Smlouvy se obec Dobřejovice
zavázala zajistit projektovou dokumentaci v projektovém stupni dokumentace pro
územnírozhodnutí (dále jen DÚR), včetně vydání pravomocného územního
rozhodnutí, a zajistit dokumentaci pro stavební povolení (dále jen DSP), včetně vydání
pravomocného stavebníh'o povolení, dokumentaci pro provedení stavby (dále jen
PDP5), v souladu s platnou metodikou lRoP. DÚR, DSP a PDSP jsou dále společně pro
účelytéto smlouvy označovány jako ,,Projektová dokumentace".

Dne 21. září 2oI7 přijalo Zo obce Dobřejovice usnesení č.2oI7134106, kterým

odsouhlasilo (za podmínky, že vlastní realizaci stavby zajistíStředočeský kraj) uzavření
t<sÚS smlouvy a pověřilo starostu jejím podpisem; uzavření této smlouvy a uzavření
smlouvy se společnostíAF-CITYPLAN s.r.o., tČo: +zE 07 2L8, se sídlem: Magistrů
L275/L3, Michle, 14o 00 Praha 4, na zpracování Projektové dokumentace za cenu
439.ooo,- Kč (bez DPH) a pověřilo starostu jejím podpisem.

Dne 15. června 2oI7 přijalo Zo Města Jesenice usnesení č. o83/L7-Z03, kterým
vyslovilo souhlas se záměrem podílení se finančně na přípravě Projektové
dokumentace, a to do výše max. 150.000,- Kč.

1.5

Dne 11. května 2017 přijalo Zo obce Herink usnesení č.4/2017/L1, kterým vyslovilo
souhlas se záměrem podílenísefinančně na přípravě Projektové dokumentace a to do
výše max. 250.000,- Kč.
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1.6

Předmětem této smlouvy je úprava Vzájemných práv a povinností smluvních stran
související s podílenímse na spolufinancování Projektové dokumentace a stanovení
zásad spolupráce, jak jsou uvedeny nížev této smlouvě'
!!.

Spolufinancování
2.r

Smluvním stranám je známo, že obec Dobřejovice jako objednatel uzavřela dne 31. 08'
2078, smlouvu se společnostíAF-C|TYPLAN s.r.o., lČo: 47307 2].8, se sídlem: Magistrů
1275/13, Michle, L40 00 Praha 4 (dále téžjen ,,Dodavatel"), na zpracováníProjektové
dokumentace za cenu 439.000,- Kč bez DPH, tedy 531.190,_ Kč vč. DPH (dále téžjen
,,Cena dokumentace"), v souladu s usnesením dle ust. čl. 1- odst' 1.3 této smlouvy, kdy
s obsahem této smlouvy jsou srozuměny a souhlasí s ním.

2.2

Vyhotovení Projektové dokumentace bude probíhat dle uvedeného harmonogramu
Dodavatele:

2.2'L

Zajištění předprojektové přípravy

2.2.2

Zpracování konceptu dokumentace oÚR k připomínkám objednatele _ do 10
týdnů od objednání.

2.2.3

Zapracování připomínek objednatele do dokumentace oÚR _ do 2 týdnů od
předání kompletních připomínek.

2.2.4

ZajištěnívyjádřeníDOSS a vlastníkůtechnické infrastruktury _ do 8 týdnů od
zapracovanípřipomínek do PD k DÚR.

2.2.5

Zajištění oÚR v právní moci - do 4 měsícůod získánívšech vyjádření Doss
a vlastníků tech. infrastruktury.

2.2.6

Zpracování konceptu dokumentace pro SP k připomínkám objednatele
10 týdnů od podání žádosti o ÚR.

2.2.7

Zapracování připomínek objednatele do dokumentace pro SP - do 2 týdnů od
předání kompletních připomínek objednatele.

2.2.8

ZajištěnívyjádřeníDOSS a vlastníkůtechnické infrastruktury - do 8 týdnů od
zapracovanípřipomínek do PD k SP.

2.2.9

Zajištění SP v právní moci - do 4 měsíců od získání všech vyjádření Doss
a vlastníků tech. lnfrastruktury ke stavebnímu povolení.

2.2.Io
2.3

- do 5 týdnů od objednání.

-

do

Zpracování PDPS dokumentace - do 4 týdnů od vydáníSP v právní moci

Cena dokumentace je Dodavatelem rozdělena následovně
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2.3.r

Zajištěn í předprojektové přípravy

48.000,- Kč

2.3.2

projektová dokumentace Ve stupni DÚR

118.000, Kč

2.3.3

inženýrská činnost k ÚR

56.000,- Kč

2.3.4

projektová dokumentace Ve stupni DsP

123.000,- Kč

2.3.s

inženýrská činnost k SP

20'000,- Kč

2.3.6

projektová dokumentace Ve stupni PDPS

74.000,- Kč

2.4

Smluvní strany sjednávají, že náklady na Projektovou dokumentaci, jak je specifikována
v čl. ll. odst. 2.3 této smlouvy/ ponese obec Dobřejovice do výše 190.595,- Kč vč. DPH,
Město Jesenice do výše 150.000,- Kč vč. DPH, obec Herink do výše 1-90.595,- Kč vč. DPH

2.5

obce Dobřejovice se zavazuje zaslat Městu Jesenici a obci Herink oznámení o každé

2.6

Město Jesenice se zavazuje, ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy obdrŽí oznámení dle čl. ll.
odst. 2'5 této smlouvy, uhradit ve prospěch obce Dobřejovice, na účetuvedený
v záhlaví této smlouvy, částku odpovídajícíjedné třetině oznámené platby. To neplatí
pro platbu, ve které dojde kvyčerpánílimitu dle čl. ll odst. 2.4ve vazbě na čl. l. odst.
1.4 této smlouvy, která bude pouze do výše doposud nevyčerpanéčásti.

2.7

platbě, kterou provede ve prospěch Dodavatele, jak jsou uvedeny v čl. ll. odst. 2.3 této
smlouvy, a to Ve lhůtě 15 dnů, ode dne, kdy konkrétníplatbu Dodavateli uhradí.
Přílohou takového oznámení bude vždy faktura vystavená Dodavatelem na konkrétní
platbu a potvrzení o provedení její úhrady.

Celková výše plateb uhrazených Městem Jesenice dle předchozího odstavce,
nepřesáhne částku uvedenou v čl. l' odst. 1.4 této smlouvy.

2.8

obec Herink se zavazuje, ve lhůtě L5 dnů ode dne, kdy obdržíoznámení dle čl. ll. odst.
2.5 této smlouvy, uhradit ve prospěch obce Dobřejovice, na účetuvedený v záhlaví
této smlouvy, částku odpovídajícíjednétřetině oznámené platby. Po vyčerpánílimitu
plateb hrazených Městem Jesenice dle čl. ll odst. 2.4ve vazbě na čl. l. odst. 1.4, bude
obec Herink hradit ve prospěch obce Dobřejovice, částku odpovídajícíjednépolovině
oznámené platby

2.9

Celková výše plateb uhrazených obcí Herink dle předchozího odstavce, nepřesáhne
částku uvedenou v čl. l' odst. 1.5 této smlouvy.

2.to

V případě,

že obci

Dobřejovicím vznikne v souvislosti s uzavřenými smlouvami
na vyhotovení Projektové dokumentace peněžitá pohledávka za spol. AF-C|TYPLAN
s.r.o., tČo: +zg 07 2L8 (či jejím právním nástupcem), a to z důvodu porušeníjejí
povinnosti, rozdělí si takto získanéfinančníprostředky účastnícitéto smlouvy
vpoměru, v jakém se účastnína financování Projektové dokumentace. Takovouto
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peněžitou pohledávkou se rozumí zejména jakákoliv smluvní pokuta, úroky z prodlení
či sleva z ceny díla.
M.
Da!šípovinnosti sm!uvních stran
3.1

Smluvní strany se zavazují postupovat při zajišťovánívšech činnostídle této smlouvy
s odbornou péčí,pracovat na profesionální úrovni a chránit jí známé zájmy ostatních
smluvních stran.

3.2

Smluvní strany se zavazují zajistit a provést pro ostatní strany součinnost, směřující ke
splněnípředmětu této smlouvy a dosaženíjejího cíle.

3.3

obec Dobřejovice je povinna informovat smluvní strany o obsahu smlouvy
s Dodavatelem a o průběhu plnění ze strany Dodavatele, zejména s přihlédnutím

k harmonogramu dle čl. ll odst' 2.2, této smlouvy, na výzvu kterékoliv z ostatních
smluvních stran.

3.4

obec Dobřejovice je povinna seznámit ostatní smluvní strany s jednotlivými částmi
Projektové dokumentace, bezodkladně potom, co je obdržíodDodavatele, a tyto, na
náklad dožadujícísestrany, jíposkytnout v kopii.

!V
Společná ustanovení

4.L

Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, je platné, zejména je-li podepsáno
jednajícíosobou. Je-li právníjednáníučiněnoelektronicky, platí, Že písemná forma pro
právní jednání je zachována, jestliže jednající osoba připojila k dané datové zprávě

zaručený elektronický podpis Ve smyslu zákona č. 297/2016 sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů nebo

pokud datovou zprávu odeslala z datové schránky ve smyslu zákona č' 3oo/2oo8 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zEÚ").

4.2

Právníjednání, pro která není předepsána písemná forma, můžebýt učiněno písemně,
telefonicky, e-mailem, prostřednictvím datové schránky, pokud smluvní strany
doručování do datové schránky umožňují.

4.3

Pokud si to některá ze smluvních stran vyžádá, pak právní jednání podle tohoto
odstavce učiněnéjinak než písemně musí být dodatečně doplněny písemnou formou.

4.4

Písemnosti doručované prostřednictvím držitele poštovnílicence budou zasílány na
adresu sídla nebo bydliště uvedeného u příslušnéhoadresáta v záhlavítéto Smlouvy.
V souvislosti s předtím uvedeným mají smluvní strany za povinnost oznámit druhé z
nich bez zbytečnéhoodkladu jakoukoliv změnu adresy sídla nebo bydliště.

4.5

Zmařili kterákoliv ze stran doručenípísemnosti tím, že neoznámízměnu adresy sídla
nebo bydliště, platí, že zásilka řádně došla třetí pracovní den po odeslání a jde-li o
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OBEC

1ň

l,l

n\,
doručování na adresu v jiném státu než v Českérepublice, pak patnáctý pra
platí,
že
p o odeslání. Zmaří-li adresát dojití písemnosti tím, že ji odepře převzít,
dojitípísemno
převzít.
adresát
Zmaří-li
d ošla dnem, kdy adresát písemnost odepřel
zásilkou nebo doporučenou
(odeslanou
mu
doporučenou
písemnost
že si nepřevezme
zásilkou s dodejkou) uloženou na poště v úložnídobě, platí, že řádně došla dnem
uplynutí úložnídoby. ZmaYí-li adresát dojití písemnosti jinak, než je uvedeno v
předchozích větách V tomto odstavci, platí, že řádně došla dnem jejího vrácení

Lia

1

ř']1 ,,

odesílateli.

V.
Závěrečná ustanovení

5.1

Tato smlouva se řídíprávnímřádem Českérepubliky.

5.2

Změny této smlouvy jsou možnépouze písemnou formou s projevy vůle smluvních
stran na téŽe listině. Veškerédodatky musí brit chronologicky číslovány.

5.3

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostiokamžikem jejího podpisu smluvními
stranami

5.4
5.5

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdržípo jednom stejnopisu.
Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s
jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,z jejich
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svým podpisem
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