Smlouva o dílo č. AVM/2012/MN/262
uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Objednatel: Město Železný Brod
adresa:
náměstí 3.května 1, 468 22 Železný Brod
zastoupený: André Jakubičkou, starostou města
IČ:
00262633
DIČ:
CZ00262633
bankovní spojení : ČS a.s., pobočka Železný Brod,
číslo účtu:
27-0963249319/0800
telefon:
483 333 911
e-mail:
podatelna@zelbrod.cz
a
Dodavatel: AV Media, a.s.
adresa:
Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
zastoupený: Ing. David Lesch - člen představenstva
IČ:
48108375
DIČ:
CZ48108375
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. - Komerční centrum Jih
číslo účtu:
1242777319/0800
telefon:
261 260 218
e-mail:
kino@avmedia.cz
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném
složce 10120.

Městským soudem v Praze v oddíle B

I.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na zakázce:
Digitalizace KC Kina Železný Brod

II.
Popis předmětu smlouvy
2.1. Dodavatel se zavazuje provést dílo v rozsahu a technologickém postupu popsaném ve výzvě
zadavatele ze dne 14.8.2012.
2.2. Touto smlouvou se dodavatel zavazuje k provedení dodávky, montáže a zprovoznění všech
zařízení a jejich součástí k digitalizaci stávajícího KC Kina Železný Brod, Husova ul. 697,
Železný Brod na kino D-Cinema dle standardu DCI (Digital Cinema Initiatives). Veškerá zařízení
a komponenty musí být nová, nepoužitá, a bez vad.
2.3. Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodávka, montáž a uvedení do provozu všech
zařízení a jejich součástí včetně příslušného programového vybavení specifikovaných v rozsahu a
provedení dle nabídky / technické specifikace uvedené dodavatelem při zadávacím řízení, která je
přílohou č.1 této smlouvy.

2.4. Součástí díla je provedení souvisejících úkonů a prací včetně proškolení obsluhy, provedení
potřebných úprav prostoru pro instalaci audiovizuálního díla, dopravy zařízení na místo provozu,
zajištění úklidu po prováděných činnostech instalace, likvidace a odvoz odpadu vzniklého
v souvislosti s předmětem plnění.
2.5. Dodavatel v součinnosti s objednatelem připraví podklady pro certifikaci kina u distributorů
obsahu. Pokud kino neobdrží certifikaci u mezinárodních distributorů prokazatelně z důvodů
souvisejících s plněním veřejné zakázky, je zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
2.6. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dodavatel
garantuje všechny technické, funkční, provozní a jakostní parametry dodávaného zařízení, které
byly uvedeny a předloženy v jeho podané nabídce (ve všech jejích částech) k plnění předmětu této
veřejné zakázky.

III.
Cena díla
3.1. Celková cena díla specifikovaného v článku 1 této smlouvy se po dohodě smluvních stran
sjednává, v souladu s nabídkou dodavatele u výše uvedené veřejné zakázky, jako cena nejvýše
přípustná a činí:
Cena celkem bez DPH
20 % DPH
Cena celkem vč. DPH

2.495.000,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistadevadesátpěttisíc)
449.000,- Kč
(slovy: čtyřistačtyřicetdevět)
2.994.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetdevadesátčtyřitisíc)

3.2. Takto sjednaná cena obsahuje veškerý materiál a práce uvedeného díla a je cenou nejvýše
přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena
obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj
cen v oboru až do zániku závazků ze smlouvy. Cena obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české
koruny k zahraničním měnám až do zániku závazků ze smlouvy.
3.3. Cenová kalkulace dodavatele je uvedena jako součást technické specifikace dodávky v příloze
č. 1 smlouvy. Určuje celkovou cenu za sjednaný předmět smlouvy dle technické specifikace
dodávky.
3.4. Cenu díla je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám
daňových předpisů upravující výši DPH nebo objednatel bude nucen, z objektivních důvodů,
požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací, dodávek a služeb uvedených v zadávací
dokumentaci, majících vliv na výši ceny díla a o tomto bude uzavřen dodatek ke smlouvě
postupem v souladu se zákonem.
3.5. Dodavatel prověřil skutečnosti rozhodné pro určení ceny plnění a finančně ohodnotil případné
nesrovnalosti oproti zadání nebo zadávací dokumentaci, pokud mu byla předložena.

IV.
Platební podmínky

4.1. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený
v záhlaví této smlouvy.

4.2. Na všechny platby podle této smlouvy zhotovitel vystaví a předá objednateli řádné daňové
doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi. Splatnost faktur 21 dnů ode
dne kdy objednatel platební doklad obdrží. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti
daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je objednatel
oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti dodavateli vrátit a dodavatel je povinen vystavit objednateli
fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury dodavateli dle předcházející věty se

dnem jejího doručení prodávajícímu lhůta její splatnosti přerušuje a znovu počíná běžet až dnem
následujícím po dni, kdy byla opravená, nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle
zvláštních právních předpisů doručena objednateli.

4.3. V průběhu prací mohou být vystaveny maximálně 2 dílčí faktury za již dodaný materiál a
provedené práce, které budou objednatelem převzaty. První dílčí faktura však nesmí být
vystavena na částku, která by převyšovala 50% nákladů celkového plnění. Přílohou faktur bude
položkový rozpis prací a materiálu.

4.4. Konečná faktura může být zhotovitelem uplatněna po převzetí díla objednatelem, což znamená
po uvedení technologie do provozu a podpisu předávacích protokolů, pokud se obě strany
nedohodnou písemným dodatkem jinak. V případě, že při předávacím řízení budou zjištěny vady
a nedodělky, je objednatel oprávněn provést pozastávku části platby a to ve výši až 20%
z celkové ceny díla a tuto částku doplatit po odstranění závad a nedodělků uvedených
v předávacím protokole.

V.
Podmínky a termíny plnění
5.1. Objednatel je povinen připravit a zhotoviteli umožnit přístup na místo zhotovení díla v rozsahu
potřebném pro provedení díla.
5.2. Termín ukončení realizace: do 31.10.2012 (termín zahájení realizace nejdříve po 27.9.2012)
5.3. Práce budou prováděny v termínu od 27.9.2012 do termínu 31.10.2012, kdy kino nebude
v provozu a dodavatel může využít promítací sál a související části budovy pro provádění prací
nebo skladování materiálu.
5.4. Dodavatel odpovídá za to, že jím prováděné dílo nebude trpět žádnými právními vadami, které by
měly původ v činnostech či výrobcích použitých při realizaci díla. Dodavatel rovněž odpovídá za
to, že dílo nebude dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději
ke dni předání díla objednateli.
5.5. Dodavatel se bude chovat k majetku objednatele s maximální šetrností a ohleduplnosti. V případě,
že způsobí škodu na majetku objednatele, uvede na vlastní náklad poškození do řádného stavu.
Veškeré náklady s tímto spojené nese dodavatel.
5.6. Dodavatel je odpovědný za to, aby byla při provádění díla dodržována veškerá zákonná
ustanovení, příslušné normy a předpisy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci
dodavatele mající příslušnou kvalifikaci. Seznam těchto pracovníků doloží odpovědný zástupce
dodavatele zástupci objednatele před zahájením prací.
5.7. Dodavatel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Dodavatel v plné míře zodpovídá
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě provádění
díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
5.8. Postup prací bude zhotovitel průběžně konzultovat s technickým dozorem objednatele Ing.
Danielem Machem (kontakt mob. 606 179 334, e-mail : d.mach@zelbrod.cz) a provozovatelem
kina, kterým je Mgr. David Pešek (kontakt mob. 607 674 828, e-mail : kc-brod@centrum.cz).
Za provozovatele kina se může dozoru nad prováděním prací účastnit další osoba určená
provozovatele, především techničtí pracovníci kina nebo městského úřadu.
5.9. V průběhu prací budou prováděny kontrolní dny na místě plnění za účasti zástupců objednatele a
dodavatele a to minimálně 1x za týden. Konkrétní termín bude dohodnut před započetím prací.
Z kontrolních dnů budou sepisovány protokoly, do kterých budou zapisovány dohody učiněné
mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu prací a případné změny oproti podané nabídce
na kterých se obě strany dohodnou.
5.10. Minimálně 5 dnů před ukončením prací vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dokončeného

díla se stanovením termínu předávacího řízení a připraví předávací protokol a všechny potřebné
doklady (certifikáty, prohlášení a pod.)

IV.
Předání díla
6.1. Dodavatel je povinen písemně oznámit pro každou etapu odděleně objednateli nejpozději 3 dny
předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen v dodavatelem uvedeném
termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Jestliže dodavatel oznámí objednateli,
že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek
smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, může objednatel požadovat po dodavateli
veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu dle níže uvedených podmínek neplnění termínů.
6.2. Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- písemné prohlášení dodavatele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu
s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy,
- příslušnou technickou dokumentaci v tištěné nebo elektronické podobě nebo v kombinaci
obou podob,
- záruční listy dodávky a montáže
- další požadované příslušné protokoly.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
6.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis - předávací protokol, ve kterém se mimo
jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
6.4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání předávacího protokolu o předání
a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání
všech dokladů uvedených v odst. 6.2 smlouvy.
6.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, ale které nebrání
užívání díla. V tom případě je dodavatel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu
uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud dodavatel neodstranil veškeré vady a nedodělky
v dohodnutém termínu, může objednatel požadovat po dodavateli smluvní pokutu až do výše 0,5%
celkové ceny za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo
vykazující vady nebo nedodělky.
6.6. Dodavatel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že
za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech
nese až do rozhodnutí soudu dodavatel.
6.7. Při předání díla, zejména po instalaci zařízení je dodavatel povinen objednateli předvést, zda je
zařízení plně funkční a zda je ve stavu způsobilém k obvyklému užívání podle svého účelu. Pokud
není tato podmínka splněna, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí zařízení. V takovém
případě se dodavatel dostává do prodlení s dodávkou a zavazuje se uskutečnit na své náklady
bezvadnou dodávku bez zbytečného odkladu.

VII.
Odpovědnost za vady
7.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí ustanovení
§ 560 a násl. Obchodního zákoníku. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit vady díla, a

to neprodleně po té, co se těchto vadách dozvěděl, nejpozději je však povinen práce na opravách
vad zahájit ve lhůtě 10 dnů poté, co se o nich dozvěděl.
7.2. Zhotovitel přejímá záruka za kompletní předmět díla v délce 36 měsíců. (kratší lhůta se
nepřipouští)
7.3. Reklamaci vady je objednatel povinen provést u zhotovitele písemně, s technickým popisem
vady. V případě, že zhotovitel neodstraní řádně a oprávněně reklamované vady ve stanovené
lhůtě, je objednatel oprávněn po dodatečné písemné výzvě zhotoviteli a stanovení dodatečné,
přiměřené, nejméně pětidenní lhůty k odstranění vady, zajistit odstranění vady na náklad
zhotovitele.
7.4. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu.

VIII.
Sankční ustanovení
8.1. V případě prodlení objednatele s proplacením faktur podle této smlouvy většího než 14 dnů je
zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovování díla, a to do doby uhrazení dlužné částky
objednatelem. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla. V případě prodlení objednatele se
zaplacením faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5%
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
8.2. Pokud bude dodavatel v prodlení s předáním díla, může objednatel požadovat po dodavateli
smluvní pokutu až do výše 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Nárokováním, resp.
úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
8.3. V případě prodlení zhotovitele s řádným odstraněním reklamované vady, může objednatel
požadovat po dodavateli smluvní pokutu až do výše 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a
za každý den prodlení.

IX.
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle
9.1. Přechod vlastnického práva k dílu z dodavatele na objednatele, jakož i přechod vlastnického
práva k movitým věcem, které jsou součástí díla, nastává dnem úhrady ceny díla či jeho části,
ustanovení se vztahuje i na jednotlivé etapy.
9.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese dodavatel v plném rozsahu až do okamžiku předání a
převzetí díla či jeho části. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese dodavatel v plném
rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího
předání a převzetí.
9.3. Přechod nebezpečí škody na díle z dodavatele na objednatele nastává dnem předání a převzetí
díla nebo jeho části dle smlouvy.

X.
Záruční podmínky
10.1. Dodavatel poskytuje záruku na provedení celého díla včetně všech dodaných zařízení a jejich
součástí dle seznamu v předávacím protokolu, kde jsou jednotlivé záruční doby uvedeny. Záruční
doba počíná běžet od data protokolárního převzetí celého úplného díla objednatelem a je
specifikována v Záručním listě. Na veškeré úpravy, technologie a vybavení je stanovena záruka
36 měsíců. V případě, že některé technologické komponenty mají záruční dobu kratší, dodavatel
dodá takový počet komponentů, které zabezpečí bezvadný provoz zařízení po celou dobu záruky.
10.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může

objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
10.3. V případě, že objednatel v době záruky uplatní nárok na odstranění vady, dodavatel nastoupí
k odstranění reklamované vady bránící řádnému užívání díla bezodkladně, nejpozději však do 48
hodin po jejich nahlášení, u vad nebránící řádnému užívání díla do 7 pracovních dnů po obdržení
reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady
nese dodavatel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu.
10.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není dodavatel v prodlení.
10.5. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 15 kalendářních dnů
po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný
odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli dodavatel
10.6. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na straně
dodavatele je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu u vad bránících užívání až
do výše 5.000,- Kč a u vad nebránících užívání díla 1.000,- Kč, v obou případech za každou
jednotlivou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

XI.
Změny smlouvy, odstoupení
11.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho
rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálu nebo technologií, stejně
tak změny termínu pro dokončení díla.
11.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však
v případech, kdy:
- zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po výzvě
v přiměřené lhůtě stanovené objednavatelem,
- na zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zahájeno nucené vyrovnání.
11.3. Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě,
jestliže je objednatel v prodlení s placením faktur větším než 21 dnů nebo jestliže objednatel
nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto
skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu
zhotovitelem.
11.4. V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní
strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a
případnou náhradu vzniklé škody.
11.5. Jestliže objednatel hodlá odstoupit od smlouvy podle odst. 11.2 smlouvy, potom to sdělí
dodavateli v písemné formě doporučeným dopisem. Toto sdělení (výzva) musí označovat
okolnost, pro níž má objednatel v úmyslu odstoupit od smlouvy. Sdělení o odstoupení
od smlouvy musí dále obsahovat prohlášení, že objednatel odstoupí od smlouvy, jestliže
dodavatel tuto okolnost neodstraní v přiměřené lhůtě, která bude ve sdělení (výzvě) také
uvedena.
11.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že dodavatel vstoupí do likvidace
nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek
majetku.
11.7. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu
prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména:
- nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy,
- nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.

XII.
Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom exempláři.
12.2. Dodavatel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
12.3. Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají
podpisem této smlouvy platnosti.
12.4. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení
této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě,
že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli
důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními
právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném
způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
12.5. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli
nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého
touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná
za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým
důsledkem některé z příčin uvedených níže. Za vyšší moc se považují zejména živelné události,
svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování
práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, rušení
pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje
nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná
příčina.
12.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.
12.7. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které byly obsahem předané zadávací
dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny
- ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech dodavatele.
12.8. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie
nebo změny proti Technické specifikaci. Současně se dodavatel zavazuje a ručí za to, že při
realizaci díla nepoužije žádný materiál či výrobek, o kterém je v době užití známo, že je
škodlivý, či neodpovídá příslušným normám a předpisům. Pokud tak dodavatel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese
dodavatel.
12.9. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
12.10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných
k podpisu smlouvy.
12.11. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik
práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní
strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel
poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou
doručí.
12.12. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
12.13. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných
k podpisu smlouvy.

12.14. Objednatel je oprávněn bez souhlasu dodavatele převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit dodavateli plnění strany
objednatele. Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající
na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
12.15. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním
zákoníkem.
12.16. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
12.17. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
12.18. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá
pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Železný Brod č. 338/12rm ze dne 4.9.2012.
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