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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 29. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 20.06.2018

PV Orlí 22/24, Brno, byt č. 4 - odpuštění smluvní pokuty
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha c_1 k bodu PV Orli 22-24_anonym

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Slomková Hana, Ing. - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
s prominutím pohledávky - smluvní pokuty ve výši 50 %
z celkové částky 124.000,00 Kč, tzn. 62.000,00 Kč uplatněné
vůči [osobní údaj odstraněn] , nájemci půdního bytu č. D2 (4)
v bytovém domě na ul. Orlí 22/24, Brno, na základě usnesení
RMČ BS č. 188.104. ze dne 21.10.2009, za porušení povinnosti
dle čl. III., odst. 4. Nájemní smlouvy o výstavbě a smlouvy
o budoucí nájemní smlouvě č. FOBK 3045 ze dne 27.10.2009
uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou částí
Brno-střed a [osobní údaj odstraněn] ,
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů po panu
[osobní
údaj odstraněn]
vymáhat 50 % z celkové částky 124.000,00 Kč
výše uvedené pohledávky, tzn. částku 62.000,00 Kč, která není
prominuta, prostřednictvím Odboru právního a organizačního a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů seznámit žadatele s
usnesením ZMČ Brno-střed.
Důvodová zpráva:
Popis předmětné záležitosti:
RMČ Brno-střed na základě
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usnesení

č.

158.17.

ze

dne

1

02.10.2008 přidělila v domě č. p. 517 na ul. Orlí č. or. 22/24
střední část dvorní části půdního prostoru (byt č. D2 (4))
nájemci panu
[osobní údaj odstraněn] , s nímž byla dne
14.11.2008 uzavřena Nájemní smlouva o výstavbě a smlouva
o budoucí nájemní smlouvě č. FOBK3045. Předmětem nájmu je část
dvorního půdního prostoru domu Orlí 22/24 za účelem vybudování
jedné bytové jednotky do nájmu pana [osobní údaj odstraněn] ,
tedy do vlastnictví města Brna a spolu s ostatními nájemci
půdního prostoru vybudování osobního výtahu v domě na své
náklady.
Na výše uvedenou stavbu bylo dne 30.03.2009 vydáno rozhodnutí
- Změna stavby před jejím dokončením s názvem „Půdní vestavba
bytu, Orlí 22/24, č. p. 517, Brno, pozemek par. čís. 241/1,
k.ú. Město Brno, obec Brno“ pro stavebníky, kterými byli
[osobní údaj odstraněn] . Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 05.05.2009.
Dopisem ze dne 10.09.2009 požádal pan [osobní údaj odstraněn]
o prodloužení termínu platnosti nájemní smlouvy. V návaznosti
na výše uvedené byla dne 27.10.2009 obnovena Nájemní smlouva o
výstavbě a smlouva o budoucí nájemní smlouvě č. FOBK3045, kde
dle čl. III., odst. 4., měl nájemce zajistit do 12 měsíců od
právní moci rozhodnutí „Změna stavby před jejím dokončením“,
to je do 05.05.2010, řádné provedení stavby včetně osobního
výtahu v souladu s PD a podmínkami dle stavebního povolení a
podat jako budoucí uživatel žádost o kolaudační souhlas.
Dne 03.12.2012 obdržel Odbor majetkový ÚMČ BS žádost pana
[osobní údaj odstraněn]
a paní
[osobní údaj odstraněn]
o prodloužení termínu dokončení stavby a podání žádosti
o kolaudační souhlas s odůvodněním, že měli se zhotovitelem
stavby, Pavel Veselý s.r.o., smlouvu na provedení stavby na
klíč, zaplatili vysoké zálohy, ale stavba nebyla dokončena a
zhotovitel se ocitl v konkursu. Tato žádost nebyla ze strany
OM vyřešena.
Dne 29.06.2015 podal pan
[osobní údaj odstraněn]
návrh na
kolaudaci výše uvedené půdní vestavby a dne
02.12.2016 bylo
vydáno kolaudační rozhodnutí povolující užívání předmětné
stavby, které nabylo právní moci 21.12.2016.
Na základě obnovené Nájemní smlouvy o výstavbě a smlouvy o
budoucí nájemní smlouvě č. FOBK3045 ze dne 27.10.2009 – čl.
III., odst. 6. byl zaslán dne 13.12.2017 panu
[osobní údaj
odstraněn]
předpis pohledávky na smluvní pokutu ve výši
124.000,00 Kč (62 měsíců prodlení žádosti o kolaudační souhlas
– 05.05.2010 – 29.06.2015 x výše sml. pokuty 2.000,00 Kč za
každý započatý měsíc prodlení).
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Dne 12.02.2018 obdržel ÚMČ Brno-střed, OISBD žádost pana
[osobní údaj odstraněn]
o odpuštění smluvní pokuty za
nedodržení
termínu
podání
žádosti
o kolaudaci.
Důvodem
nedodržení termínu, uvádí pan
[osobní údaj odstraněn] ,
finanční problémy způsobené podvodným jednáním zhotovitele
stavby - Pavel Veselý s.r.o. a jeho nekvalitním provedením
části stavby. Tato žádost je přílohou bodu jednání.
Shrnutí:
Půdní prostor:
Orlí 22/24
Výměra:
31 m2 – (byt č. 4)
Doporučený k prodeji:
ne
Nájemce:
[osobní údaj odstraněn] bytem Trutnov
Způsob vzniku nájmu:
usnesení RMČ BS
Přiděleno:
02.10.2008
Uzavření nájemní smlouvy o výstavbě a nájmu bytu: 14.11.2008
Obnovená nájemní smlouva o výstavbě a nájmu bytu: 27.10.2009
Nabytí práv. moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením:
05.05.2009
Převod části práva nájmu:
ano
Návrh na kolaudaci:
29.06.2015
Dluh na nájemném a službách: ne
Stanovisko Odboru investičního a správy bytových domů:
Odbor
investiční
a
správy
bytových
domů
doporučuje
Zastupilstvu městské části Brno-střed souhlasit s prominutím
pohledávky - smluvní pokuty ve výši 50 % z celkové částky
124.000,00 Kč, tzn. 62.000,00 Kč, a to z důvodu, kdy během
výstavby nové půdní bytové jednotky č. D2 (4) v domě na ul.
Orlí 22/24 v Brně, došlo k nekvalitně provedené části stavby
a nutnosti zajištění oprav těchto provedených prací nájemcem
panem [osobní údaj odstraněn] .
Stanoviska dotčených orgánů:
 61. Komise RMČ BS projednala dne 05.04.20178 s výsledkem:
"Komise pro správu bytových domů na svém 61. zasedání, konaném
dne 05.04.2018
projednala
žádost o prominutí pohledávky - smluvní pokuty ve výši
124.000,00 Kč uplatněné vůči
[osobní údaj odstraněn] ,
nájemci půdního bytu č. D2 (4) v bytovém domě na ul. Orlí
22/24, Brno, na základě usnesení RMČ BS č. 188.104. ze dne
21.10.2009, za porušení povinnosti dle čl. III., odst. 4.
Nájemní smlouvy o výstavbě a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě
č. FOBK 3045 ze dne 27.10.2009 uzavřené mezi statutárním
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městem Brnem,
odstraněn] a

městskou

částí

Brno-střed

a

[osobní

údaj

doporučuje
RMČ BS schválit prominutí pohledávky - smluvní pokuty ve výši
50 % z celkové částky 124.000,00 Kč, tzn. 62.000,00 Kč
uplatněné vůči [osobní údaj odstraněn] , nájemci půdního bytu
č. D2 (4) v bytovém domě na ul. Orlí 22/24, Brno, na základě
usnesení RMČ BS č. 188.104. ze dne 21.10.2009, za porušení
povinnosti dle čl. III., odst. 4. Nájemní smlouvy o výstavbě
a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č. FOBK 3045 ze dne
27.10.2009 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou
částí Brno-střed a [osobní údaj odstraněn] ."
Hlasování:
8
pro,
Usnesení bylo přijato.

0

proti,

0 zdržel se.

Doležel

P.Dvořák

Šťástka

Pelikán

Říha

Brym

Milerski

Toman

Oulehlová

Stankovič

M.Dvořák

pro

pro

omluven

pro

nehlasoval

pro

pro

pro

omluvena

pro

pro

 186. RMČ BS projednala dne 23.04.2018 s výsledkem:
"RMČ BS na 186. schůzi, konané dne 23.04.2018,
projednala
žádost o prominutí pohledávky - smluvní pokuty ve výši
124.000,00 Kč uplatněné vůči
[osobní údaj odstraněn] ,
nájemci půdního bytu č. D2 (4) v bytovém domě na ul. Orlí
22/24, Brno, na základě usnesení RMČ BS č. 188.104. ze dne
21.10.2009, za porušení povinnosti dle čl. III., odst. 4.
Nájemní smlouvy o výstavbě a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě
č. FOBK 3045 ze dne 27.10.2009 uzavřené mezi statutárním
městem Brnem, městskou částí Brno-střed a
[osobní údaj
odstraněn] ,
doporučuje
ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - smluvní pokuty ve výši
50 % z celkové částky 124.000,00 Kč, tzn. 62.000,00 Kč
uplatněné vůči [osobní údaj odstraněn] , nájemci půdního bytu
č. D2 (4) v bytovém domě na ul. Orlí 22/24, Brno, na základě
usnesení RMČ BS č. 188.104. ze dne 21.10.2009, za porušení
povinnosti dle čl. III., odst. 4. Nájemní smlouvy o výstavbě
a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č. FOBK 3045 ze dne
27.10.2009 uzavřené mezi statutárním městem Brnem, městskou
částí Brno-střed a [osobní údaj odstraněn] a
ukládá
Odboru investičnímu a správy bytových domů předložit materiál
na nejbližší zasedání ZMČ BS."
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro
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Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro
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Dobrý den,
posíláín žádost o odpuštění srnluvní pokuty.
Děkuji za předání na patřičná místa.

Stránka 1

Ůřad městské části Brno-střed
Dominikánská 264/2
602 00 Brno-střed

Brno, 8. února 2018

Žádost o odpuštění smluvní pokuty - nedodržerí termínu podání žádostí o kolaudaci
Dovolují si Vás tímto zdvořile požádat o odpuštění smluvni pokuty za nedodržení termínu podání
žádosti o kolaudaci dle Nájemní smlouvy o výstavbě a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č.
FOBK 3045. Níže si Vám dovoluji sdělit důvody a skutečnosti, které vedly k tomu, že jsem původní
terrmn kolaudace (30. 11. 2009) nebyl schopnen dodržet.
Dne 4. 2. 2007 jsme společně s

uzavřeli Smlouvu o dílo č. 7003 se zhotovitelem

Pavlem Veselým, s. r. 'o., IČ 277 04 491, Havraní 7, Brno, 618 00, na základě které se tato firma
zavázala dodat materiál a provést stavební práce ,,na klíč" na dvou bytových jednotkách dle

projektové dokumentace ,,Půdní vestavba Orlí 22/24" a jejích změn (viz příloha č. 1 ). Pan Veselý,
jednatel firmy, pro nás také odpočátku zprostředkovával veškerá jednáni s majitelem celého domu,
a tedy i dané půdní vestavby, městskou částí Brno - střed, Cena dodávaného materiálu a
prováděných prací byla stranami sjednána ve výši2 340 800 K(, bez DPH.
Bohužel jsme se stali oběťmi podvodu, kdy Pavel Veselý a jeho firma od počátku neplnili
povinností vyplývajíci ze smlouvy ve sjednané kvalitě a včas a ze stavby ,,na klíč" nám zůstaí jen
,,klíč' od dveří. Smlouvou stanovený termin dokončení prací 3í . 8. 2007 nebyl přes naše
opakované urgence dodržen. Přestože práce nebyly v uvedené době 'rádne prováděny, hradili
jsme cenu díla v souladu se smlouvou z obavy, aby zhotovitel nepřestal práce provádět úplně.
Celkem jsme tak uhradili firmě Pavel Veselý částku 2 200 000 Kč (.za obě bytové jednotky), což
představuje 94"/o sjednané ceny díla (bez DPH). Poté, co jsme odmitli uhradit fakturu vystavenou
dne 16. 4. 2008 na částku 180 000 Kč, firma odstoupila od smlouvy. Zaplacením by byla celková
cena díla uhrazena, aniž by byla stavba dokončena. Na to jsme pana Veselého upozornili a on
ústně souhlasil s odkladem platby ke dni předání díla.

Snažili jsme se dále dohodnout na pokračování prací na bytových jednotkách za účelem jejích
úplného dokončení. Finanční prostředky, které jsme firmě Pavel Veselý zaplatili, výrazrve
převyšovaly práce na bytech provedené. Tato jednání trvala další rok a půl. Vše bylo doplněno

probÍlémy s rozdělením půdniho prostoru na vice bytů a s. tím souvisejícím převodem nájemních
práv na lidi, kteří zde již začali bytové iednotky stavět. Také v těchto jednáních figuroval pan

Veselý, mj. část půdního prostoru byla po nějakou dobu převedena na jeho matku. Městská část
několikrát vetovala návrh na převod nájemních práv, vše se povedlo až po složitých jednáních a
pod podmínkou, že my všichni budoucí nájemníci bytových jednotek v půdní vestavbě Orlí 22/24
(jde o 6 bytů) na své náklady zařidíme a postavime výtah sloužící pro celý bytový dům. Tyto
vícenáklady jsme bez průtahů zaplatili i přes to, že výstavba výtahu byla součástí naši smlouvy o
dílo s firmou Pavel Veselý.
V polovině roku 2010 se firma pana Veselého ocitla v konkursu. Její závazky byly enormní vůči
pohledávkam a bylo jasné, že od této firmy nikdy zpět vyplacené zálohy nedostaneme a ani že
nám stavbu nedostaví. Od právníků jsme se dozvěděli, že nároky jiných podvedených stavebníků
nebyly uznány a bylo nám sděleno, že nemá ani význam se příhlašovat do insolvenčního řizeni.
Nic bychom nezískali, jen by nás to stálo další výdaje - firma Vese!ý v tu chvíli vlastnila jedno auto,
í když se všechny naše schůzky konaly v honosném sídle firmy na rozsáhlém pozemku pana

Veselého v Brně-Černovicích. ÍSla pana Veselého bylo podáno í několik trestních oznámení pro
podezření z trestného činu zprorievéry či podvodu.

Jelikož jsme již vynaložili nemalou finančni částku na získání a výstavbu bytu, kterou jsme
zálohově vypláceli panu Veselému, potřebovali jsme znovu čas na naspoření dalších financí k
dokončení stavby. Navic se ukázalo, že firma svou práci odváděla velmi nekvalitně, na co jsme
totiž šáhli, bylo špatně udělané a tzv. odfušované. Térru:ř celou nedokončenou stavbu jsme museli
opět postupně a kompletně předělávat. Vše se tim začalo prodražovat a prodlužovat. K tomu
bydlíme stále mimo Brno v Krkonošách. Po těchto zkušenostech již víme, že nelze nechat
řemeslníky bez dozoru a že je neustáíe potřeba hlidat provedenou kvalitu, ale i to, zda jsou vůbec
na stavbě. Několikrát isme se dohodli s jinými firmami či živnostníky, ale neměli jsme štěsti - práce
vázly a nepomáhal ani osobní dohled- Byli jsme z toho zoufali a začali jsme si vozit řemeslniky z
našeho kraje. Postupně jsme našetřili další finance, abychom mohli stavbu dokončit, a to se nám
nakonec podařilo - dne 2. 12. 2016 bylo vydáno kolaudačni rozhodnutí. Za dostavbu jsme zaplatili
přes 700 000 Kč a celkem nás výstavba bytu stála minimálně dvojnásobek. Víme však, že jsme
zachránili, co se dalo, a práce jsou udělány tak, jak by je asi málokterá firma udělala.
Průběžně isme vyrozumivali úředníky z odboru investičního, správy bytových domů a odboru
majetkového o nastalé situaci, kdy nebylo možné z finančních důvodů půdní vestavbu dokončit.
Požádali jsme o prodloužení nájemní smlouvy, kde jsme uvedli všechny důvody, které výstavbu
půdního bytu prodlužují. Na majetkovém odboru nám bylo řečeno, že to není třeba, protože se

smlouva prodlužuje automaticky. Na naši žádost o prodlouŽení nikdo nereagoval. V roce 2016 paní
ing. Slomková z odboru ínvestičního a správy bytových domů naši žádost našla v nezařazené
poště, kterou tam kdosi před jejím nástupem založil.
Po vice než roce od kolaudace, dne 13. 12. 2017, nám byl doručen Předpis pohledávky - vyčíslení
smluvní pokuty. Nájemní smlouvu na byt ieště stále nemáme. V rámci přípravy nájemrí smlouvy
odborem investičním a správy bytových domů došlo ke znaleckému posouzení hodnoty proveóené
stavby. Posudek a stanovená cena byly samozřejmě díky všem výše uvedeným okolnostem
výrazně nižší než náklady, které jsme reálně na stavbu vynaložili (platby vyplacené firmě pana
Veselého se do ceny nepromítají). Také bych rád připomněl, že nás šest stavebníků, kteři jsme
stavěli na půdě byty, jsme museli vybudovat a zaplatit v domě výtah, který nyni slouží celému
domu. Městská část se na něm finančně nepodílela.

Cticeme se vrátit do Brna a nechceme byt vracet městské částí Brno střed. Rádi bychom jej
využívali, usídlili se zde a podíleli se na kulturním životě v Bmě a pořádáni kulturních akcí.
Žádáme Vás ímto zdvořile o promínutí smluvní pokuty za nedodržení termínu podání

žádosti o kolaudaci, protože k tomuto zdržení došlo z výše uvedených důvodŮ.
Děkuji za zvážení a kladné vyřízeni mé žádosti.

Příloha č. 1- Smlouva o dílo č. 7003

f

SMLOUVÁ O DILO
č. 7003

uzavřená podle § 536 a následujících
Obchodn[ho zákona číslo 513/91 Sb.

ve znění platných zím!n a doplňků
1. Smluvní strany :

Obj ednatel :

a

e-mail:

l

mobil:

Zhotovitel: PavelVeselý s.r.o.
Havraní 7, 618 00 Brno

zastoupená Ing.Pavlem Veselým

bankovní spojení: čSOB

č.ú.:

2. Prcám;ét plnění :

Předmětem plněni této smlouvy je dodávka materiálu a provedení stavebních prací na
akci výstavba půdní bytové jeďuotky ě.3 s přísliišenstvím, Orlí 22/24, Brno, vše v nájmu
objednatele na základě Nájetmtí smlouvy č.FOBK3008,ze dne 16.10-2003 a doůtk'ů.
Bytová jednotka o velikosti 4+kk o ploše 112 m2 vč.mezonetu a terasy.

Výchozí projektovou dokumentací je ,Půďní vestayba Orlí 22/24': zpracoval

[ng-archobjednatele zpracoval

zoracováno 6/2003. Doplňky a zrněny v PD dle pohdavků
;7racováno l .3.2006 (viz příloha).

Místem plnění této smlouvy je půdní prostor BD Oílí 22]24, Bmo.

Výsledný předmet plnění dle této smlouvy je urěen pro účely bydlení.

Po provedeni kolaudace bytu s přfslušenstvírn bude byt a společné prostory předán do

uzívání objednatele.
3. Cena plnění :

Celková cena za provede.ní díla dle této smlouvy byla stm'iovena dohodou smluvních stran
na ěástku 2.340.800,- Kě (dvatnilionytřistaětyřicettisícosmsetkoruněeských) bez 5 % DPH.
Tato ffitka zahrnuje objem prací a dodávky materiálu podle níže popsaného vybavení
bytu.

Pokud nedojde ke změně smlouvy ze strany objednavatele, popřípadě rozsahu skutečně
provMěných pmcí vztahujících se k bytové jednotce objednavatele, je tato částka konečná.
Všechny připadné ztněny po%dované objednatelem budou oceněny, vzájenme

odsouhlaseny a změna ceny +/- bude zahrnuta v písernném dodatku této smlouvy iiebo
forrnou souhlasného zápisu do stavebního deniku s připojenou signaturou obou sn'iluvních
straií.

VYBÁVENI B TU

ě

*

Popis

M.j.

Množství

t. oJvŮhÝxgovhxay'rixhpÁt.ssA'raš«vč.xhíegxAi.u

M2

60,00

2. rxpuzxi pous wrax:ox. D, vč. MATERíÁLU

M2

65,00

M

22,Oů

!Vl2

60,00

M2

60,00

Sí2

60,00

7. orrr??wrsh oo 70 MM, Vč. MATERlAí.U

ř,t2

55,00

a. m?yš!zoivomonci:ibouyhpítzx?y,vč??'rsaimu
g. sríqi*š pAičícy YTONG 70MM, Vč. ?'rs?i,u

M2

U,0ů

řvt?.

32,00

10, VNlTŘNí 17.Ot.ACE DÉi[jCf PlčKY MEZI BYrY - 5ůMM PSB zO, Vč. MATERIÁLU
M2
n. ouirúvxrrŘ'si,včvhís?u
M2
12? o«o s?si VELUX GZT. MO6 (7soíi 180 MM) včhmŮ í.,suovAsi, vč. wwgvxt.u
KS
13. OKNO STŘEšNí VELUX GZL MO6 (550/780 MM) VčETN]Ě LEMOVÁN'L 'Jč. MATERIÁLU
KS
14. OKNO pís'r tr'vLyohí. sti.ÝídoÝ, K 1. l ( viz PD Z I.3.2006 ), Vč. uúíriíAt?u
KPL
ts. ovsár. Pl.AST C'syŘxov. nít.ÝniwšoÝ, K 1.1 ( VIZ po Z I.3.2006 ), Vč- mígíÁt.u ?
KPL
iú.nví,xzAi?ostn;acpot.iovmŮ,íurrhcsaux,úoo-sooíigzo,vč.os.(y,«rea.oo.i.:?oo,-xčxxs) KS

16,00

3. opízchíovAulsrAccitypozm«,vč.ymiÁi.u
4. púaoúsnÁzAsgúshyurhroi.u.vč.yhíaiÁi.u

s. vtnžísíuní.'vi-uyíí?.ao+i«vív-isovtausncaoxve,vč.?n:aiÁi.ti
6. poouu:osox'shocht..ítošar,vč.?ígŇ.u

17. mrrŘnt PVC ROZv spt..úš. «húi-. JS 40-l 10 - uorííA;!., vč. vtxvez

ig. vsrrŘxítípíítozv.vooy,ríp?izoi..úvyspx-morí'rAž,vč.mrag.

70,00

4,00
1,00

2,00
1,00

5,00

M

12,ů0

M

14,00

19. p»čr.ovÝvhmíí.hsrpon-xox'rALvč-v,«íí

KPI-

2.00

2ů. ROHOVÝVENTILSFILTREM-MONTÁž,Vč.M7VrER.

KS

í,oo

21. WC avmr, vč. os..ízmÍ ( MATERíAL DO s.ooo,-xč, oís VÝBÉRU OBJEDNATEI.E )
KS
zz.v,xhxč«spacít?hoouusít?A.hos,u.(ívíhr-ooí.ooo,-xč,ou=vÝsŮauoíueosarsu=) KPL
'z:i.síaacítzAsar?hhgoonoomčiaAaos«.(?r.oo+.ooo,-xč,ot.svÝníuonyí;oxúatst.s)
KS
24. UMYVÁDLO 60 FONDO BíLÉ, Vč. SIFONU A OSAZENí ( MATERIAL oo 600,-Kč, DODÁ O[3JEDNATEL ) KS
23. nhír«it yp:onor. tihtyv,ot.ovÁ, Vč. OS/IZENí ( u,cíaaíAt oo í.zoo,-xč,
KS
DODÁ OBiEDN/(TEL QEBO DLE VÝBÉRU OBJEDNATELE)
26. sx'rgusísouoíi. spactíovA too cí?íaox vČ. os««xi ( MATERIAL r»o 1.500,-K(,,
[X)DÁ OBJEDNÁTEL NEBO DLE VÝBÉRU OBJEDN,ATELE)
KS
M
27. ROZVOD TOPENí TRUsxÁ CU D ia, 17.OLACE - híourkl, Vč. MATER.
M
28. ROZVOD rophuÍ TRUBKACU o ís, IZOLACE - MONTA;., Vč. MATER.

2,00

2.00
2,00
2,00

2,00

2,00
8.00
36,00

29. oropsÉúí-asozzvx-i-i«íoiú-xomAž.vč.uhrbg.

KS

2,00

30. o'ropsú'rŠt.hsouvx-gooiúoo-yo'mAž,vč.íxa'rsg.

KS

2,00

31. oropsŮarCt.i;souvx-moíúoo-h«oíAž,vč,?'rpí

KS

1,00

32. oropsÝžseŘJx=i:ioeoo-xíomAlvč.xiúrsí

KS

2,00

33. iii.úvicsiíbiíveieí?vx-voxrÁlvč.ya"í'pa.

KS

7,00

34. nÁsímÝ EIEKTROKOTEL xoíwiiíuovmÝ - uoí«Až vč.ívíú'r. ( MATER. naxox DO 12.000,-Kč )

KPL

z,oo

35. n?xx.zxoušxú VODY

KPL

2,€M)

36. zxouš«'rússos'rncmúi.ízhch

KPL

2,00

37. REVlZNí A 'í-íyix.zxoušxú 'ropmí

KPL

2,00

M2

18,00

38. C[HELNÁ oí,xfflh (púvooní CIHLY) KOUPELEN, ciiooss A IERASY, Vč. yh-ríg.h hsou'rÁle
39. TRAMYMEZONErUST71RE-MlN.l20/140MMANÁPU!;TÉNtPŘiRODNiMMÁTNÝMVOSKEM
40. pa»x'sApooi.hiihpŘizí'>vi,aií..z.ownu-syaxn...:izygši?«huix.xooh«u
41. OBKL/ID, Vč. wrrivxAi?u A yohrÁív (uúrsí 170,- + 'vom? 355,- )

KPL

1,00

Ml

94,00

M2

10,00

42. saoušmt PO}{LEDOVÝC?I rgAbiu A shpušrÉhi pŘígontíty xí,?mÝu VOSKEM

Kl)L

1.00

43. sciiooy A ZABRADLí oo íwnonirru oŘí:vÚx? A s»uš'ráxí PŘíRODNíM uhmÝxí vosx«y

KPL

2,00

M

5,50

44. ZÁBRADLí am«ouu occi.ovŮ s xÁrŮpby

45. NAPOJENÍSOPOUClíUDOSTAVAJÍCiHOKOMÍNA

KPL

2,00

46. ríahaasrĚnhsrgopu-íaexríapexpt.us.yč.vhrea.

M2

120,00

47. zÁsuv« A. VYPíN. xtúixÝ rp9ovÁ TYP KLASIC sií..A - íwohrÁž, Vč. MATER.

KS

14,(ý0

KS

2,00

M

40,00

M

60,00

s I. ROZV. sxŘm phtssr siu + 4 KS JlSTlčE + PROUD.CHRÁNIč- vomAz., vč. x«rm

KPL

2,00

52. REVIZE EL Vč. REVlZNí ZPRÁVY

KPI-

:!,00

M2

10,00

M2

10,ů0

48. zAsuvyuaatvizxí"r,mco-xios'r-Až?vč.u«iíí
49? KATIEI. CY'KY IC X l ,s PRO sv?i - vou'rÁž, vč. rím.a.
50. KABEL CYKY 3C X 2,5 PRO ZASUVKY- MON-ro Vč. MATER

SPOLEČNÉ, PROSTORY P[JDNÍaH BYT(J
i. scuoniš'Í,ipoomy-op«vhoírxyvxiíŘstshzoxvo,vč.uhí.
2. schoní!;rů A PODESTY - oumú txauíaA A í{LADKÁ mi'rŘm, Vč.MAT?
3. scuooiš'i'?hpooís"i'y-omžní5vč.yaíaiAi.uúxox'rAžh(yaía.zyo,-+yom.igs,-)
4. scnoniš'rŮúpoosr'y-yhíshs?úsíaoptipgíyúu=xpíus,vč.m'rtp,

M2

15,00

M2

50,00

OSTÁTNÍ

cena bytu zahrnuje i poměrnou část nákladů na výstavbu výtahu

tj. 100.000,-Kč

4. Platební podmínky:

Fakturace bude prováďěna zálohově (zálohou na dílo) a konečnými fakturarni dle dohody
s objednatelem takto:

a) Záloha na dílo ve výši 200.000,- Kč bude uhrazena objednatelem hotově nebo na účet
zhotovitele nejpozději do 14-ti kalend?ch dnů po započetí prací, tato záloha bude
vyúčtována při konečné platbě objeďnatele zhotoviteli.
b) Další platby budou hrazeny vždy po 30-ti kalendářních dnech dle předložených ťaktur
objednateli na provedené práce a dodávky materiálu, kalkulace připravuje zhotovitel
vsouladu s jednotkovými cenarni- Při platbě převodem či hotovosti'iího vyrovnání je
stanovena maximální splatnost 7 kalendářn?ích dnů od předání faktury objednateli.
c) Doplatek ceny, po odpočtu poskytnuté zálohy, bude objednateli vyúčtován koneěnou
fakturou, tj. dm'iovým dokLadem na celkovou cenu pře?ětu plnění včeme DPH ke drú
pťedání díla. Splatnost se v případě platby převodem či hotovostního vyrovnání stanovu3e
na 7 kalendářních dnu.

d) Dnem zaplaceni se rozumí den, ve kterém byla čás$ připsána zhotoviteli na jeho účet.
'>. Doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje předat předrnět plnění dle této smlouvy vdokončeném stavu
nejpozději do termínu ukončení prací.
2. 1. 2007
Termín zahájení prací
Termínukončeníprací do 31.8.2007

V případě jakýchkoliv událostí nezaviněných a neovlivnitelných zhotovitelern - viz
major, objektivne znemožňuiících zbotoviteli úplriě nebo i jen částečně řádné plnění této
smlouvy, termín ukončení prací se úměrně posunu3e o dobu, po kterou tento stav trval.
Zlíotovitel je oprávněn prodlouzjt termín ukončeni prací o všechny dny, ve kterých byl
objednatel v prodlení s jakoukoliv platbou.
6. Práva a povinnosti:

a) Objednatel nebo písemně zplnomocnená osoba bude projednávat své požada'vky
pouze se zhotovitelem díla.

b) Za písemný doklad se považuje také e-mailová zpráva s prokazatelným odesílatelem,
směrovaná n.a kontaktní adresy uvedené u obou. stran této sanlouvy.

7. Garance :

Zhotovitel rucí za to, že prováděné práce budou splriovat předpisy a normy platné v ČR.
Zámční ?hůta činí 36 měsíců od přejímky celého či části díla.

8. Smluyní gokuty :

V případě prodleni objednatele s ůhradou faktury zaplatí tento zhotoviteli smluvní pokum
ve výši O,05% z dluié částky za každý den prodlení. Tímto nem dotčeno právo zhotovitele
na náhradu škody.

V případě prodlení zhotovitele sprovedením díla ve smluvené IMtě, a to zdůvodu
zavině.ní na 5etio straně, zaplah tento objednateli smluvní pokutu ve výši O,05o/o z ceny díla za
každý den prodlení.
Odstoupít od smlouvy o dílo mů;že objeďnatel jen jestliže predrnet smlouvy je zcela
nezpiobilý k zamýšlenému účelu, vopačnérn případě sjednali účastníci této smlouvy
sínluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), kterou uhradí
objednatel zhotoviteli do 60-ti dnů po odstoupení od této smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn zastavit práce, pokud je objednatel v prodlení platby. Odstoupit od
této smlouvy je oprávněn zhotovitel íá po mmném uplynutí termínu dle písemné upomínky na
platbu v prodlení. Tímto krokem však není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škod-

9. palU ujednání :

Objednatel prohlašuje, že má úplnou právní způsobilost k uzavřeni této smlouvy a že
připadné povinnosti vyplývající z neplatnosti tohoto prohlášení jďou plně k jeho tíži.
Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo obe.ma partnenun částečně nebo iiplně
znemom pínění jejich povinností podle této srnlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného
prodlení inforrnovat a společně podniknout kroky kjejich překonáni. Nesplnění této

povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranů; která se porušeni smlouvy v tomto
bodě nedopustila.

i0. Záv;er:

Zliotovitel tíínto projevuje svo5i schopnost a svobodnou vffli provést dílo poctísre podle

dohodnutých podmínek a k plné spokojenosti objednatele.

Objeínatel tíínto deklamje svoji solventnost a projevuje svoji svobodnou vůli a odhodlání
Tato smlouva se zhotovuje ve 2 stejnopiscch, kaz.dá smluvní strana obdrff l stejnopis.
Smlouva zavazuje obe strany dnem jejich oboustran?ného podpisu a nabývá účinnosti stejným
dnem. Sínluyní stxany po řádném přečtení této smlouvy shodně pmhlašují, že byla sepsána a
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vtile a na důkaz toho připojují své podpisy. Změna

pln6tíí ďle této smlouvy převzít a celkov'ou cenu díla zaplatit řádně a 'včas.

této smlouvy je @ožná pouzc písemnou formou.

V Bmě dne 4. 2. 2007

objednatel:

zhotovitel:

PAVEI VESELÝ s.r.o. a=
:avr'aníl212/7,6lBOOBmo
íč::?;r;ío«<gi,'ííč:czzřo««gí

