
W 
t, i :  i ; i t rm$eff i

Příkazní smlouva
uzavřená dIe ustanovení 52430 a nás|edujících

zákona č'89/2oL2 Sb., občanský zákoník, v p|atném znění

l .  Smluvní strany

(dá|e jen,, příkazn ík,,)

(příkazce a příkazník spo|ečně dá|e jen ,,smluvní strany,.)

ll. Předmět smIouvy

1.. Předmětem této sm|ouvy je zajištění technického dozoru investora (dá|e jen ,,TD|,,) a
inženýrskou činnost po ukončení stavby pro akci ,,Dlouhý Most - odkana|izování základní
škoIy.,,

2. Příkazník se zavazuje vykonávat technický dozor investora a inženýrskou činnost v rámci
pokynů příkazce a dIe této sm|ouvy v souvis|osti s reaIizací uvedených staveb a příkazce se
zavazuje zap|atít za tyto činnosti příkazníkovi sm|uvenou odměnu, a to za podmínek
uvedených níže.

3. činnosti příkazníka jsou dá|e specif ikovány takto:

3.1. Technický dozor investora. Výkon funkce technického dozoru investora bude
prováděn v sou|adu se zákonem č. 78312006 sb., v platném znění, o územním
p|ánovánía stavebním řádu (dá|e jen ,,,,) a bude zahrnovat především:

o účast při předání staveniště vybranému dodavate|i stavby a zabezpečení zápisů do
stavebního deníku,

o seznámení s dokumentací pro provedení stavby, obsahem sm|uv (především s
dodavate|em stavby) a obsahem stavebních povo|ení,

o kontro|u a dohled nad dodržováním podmínek stavebního povo|ení po dobu
reaIizace výstavby,

Příkazce: obec Dlouhý Most
zastoupená: Ing. Bě|ou |vanovou, starostkou
sídIo: Dlouhý Most 193, 463 t2 Liberec 25
|Č: 467 44941

bankovní spojení: čsog, a.s. pobočka Liberec
čís|o účtu: s0s061933/0300
(dá |e jen,, příkazce,, )

Příkazník: lng. Petr oLYŠAR
síd|o: Na Mlýnku 800, 460 01 Liberec Xll - Staré Pavlovice

IC: 72602422
D|Č: cz75tll52594 (není pIátce DPH)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Liberec
číslo účtu: Lt5-2t256202371O1OO
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o kontrolu těch částí dodávek, které budou v da|ším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, zapsání výs|edků kontro| do stavebního deníku,

o průběžnou kontro|u kva|ity a kvantity prováděných prací,
o pravide|né schůzky s h|avním stavbyvedoucím na stavbě - zejména projednání a

kontroIa činností,
o průběžnou kontro|u a odsouh|asení každodenního vedení stavebního a montážního

o
o

o
o

o
o

deníku,
organizaci kontro|ních dnů na stavbě, účast na těchto kontro|ních dnech a poř izování
zápisů z nich, četnost kontroIních dnů min. Lxza.J"4 dnía vždy, pokud sitak příkazce
vyžádá,
doh|ed nad dodržením projektu s př ih|édnutím k podmínkám určeným ve stavebním
povoIení,
s|edování postupu výstavby z technického h|ediska a z h|ediska časového p|ánu
výstavby,
přímou kontro|u a doh|ed nad prováděním zkoušek dokončených prací, doh|ed nad
odstraňováním vad a nedodě|ků, kontroIu těch částí dí|a, které budou da|šími
činnostmi zakryty, zapisování výsIedků kontroI do stavebního deníku, vyŽadování
dok|adů, které prokazují kvaIitu prováděných prací a dodávek,
odsouh|asení dop|ňků a nutných změn, které nezvyšují nák|ady stavby, neprod|užují
|hůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, nebrání užívání stavby funkčně nebo
estet icky, ani její uŽívání neomezují,
prověření těch částí dodávek, které budou př i  da|ším postupu výstavby skryty nebo
se stanou nepřístupné,
věcnou kontrolu real izační projektové dokumentace a to zejména z h|ediska rozdí|ů
měrných jednotek výkazu prací včetně f inančního ohodnocení a navržených
technických řešení oprot i  zadávací dokumentaci stavby,
zaj ištění fotodokumentace průběh u real izace stavby,
průběžnou přípravu podk|adů pro odevzdání a převzetístavby nebo jej ich částí,
účast př i  předání a převzetí dokončené stavby od zhotovite|e po ukončení stavby,
kontroIu úk|id u a vyk|izení staveniště dodavateIem,
kontro|u odstraněnívad a nedodě|ků z přejímacího řízení,
kontroIu věcné a cenové správností a úpInost i  podk|adů pro fakturaci dí|a a jej ich
souladu se smIuvními podmínkami, vč. kontro|y a evidence daňových dok|adů
(faktur) a jej ich předk|ádání investorovi '  Příkazník stvrdí f inanční správnost faktur
svým podpisem. V případě nevyřešených rozporů příkazník upozorní neprod|eně
příkazce na tyto skutečnosti.
spo|upráci se zadavatelem př i  zpracování podk|adů pro jednací iízení bez uveřejnění
v případě vznik|ých víceprací, méněprací.

3.2. lnženýrská činnost po dokončení stavby bude sestávat především:
komp|etace podkladů ke ko|audaci stavby či uvedení stavby do zkušebního provozu,
zaj ištění průběhu a účasti  př i  ko|audační př i  ko|audačním řízení stavby'

o
o

l!l. Práva a povinnosti příkazce

1'. Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoliv informace o stavu zařizované
zá|ežitosti, a to V požadovaném rozsahu a formě; příkazník je povinen takové informace
příkazci bezodk|ad ně poskytnout.

2. Příkazce se na zák|adě upozornění příkazníka zavazuje v přiměřených |hůtách požadovaných
příkazníkem vystavit potřebné objednávky čij iné doklady nezbytné k zajištěnístavby.
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3. Příkazce se na zák|adě upozornění a v př iměřených Ihůtách stanovených příkazníkem

zavazuje poskytnout další součinnost nezbytnou k zařízení záležitost i  a spInění účeIu této

sm|ouvy. Zejména je povinen zúčastnit se na výzvu příkazníka jednání, kde je jeho účast

nutná z t i tuIu jeho investorství, zejména pokud jde o otázky f inancování stavby a účasti  na

kontroIních d nech stavby.

lV. Práva a povinnostipříkazníka

L Příkazník se zavazuje postupovat při obstarávání zá|eŽitostí d|e této smlouvy poctivě a
peč|ivě pod|e svých schopností, jakož i s veškerou odbornou péčí. Pokud není výs|ovně

stanoveno j inak, příkazník je povinen pInit své povinnost i  ihned, resp. průběžně po ce|ou

dobu sm|uvenou V této smlouvě.
2. Příkazník je povinen kdyko|iv na požádání informovat příkazce o stavu zař izované zá|ežitost i  a

po skončení jednot| ivých etap obstarávané zá|ežitost i  předat příkazci veškeré dok|ady, které
při  činnost i  získa| '

3 '  Činnost i  d|e této sm|ouvy bude příkazník vykonávat vždy v zájmu příkazce, v rámci jeho

pokynů a v sou|adu s vymezeným rozsahem činností, pouŽije př i tom každého prostředku,

kterého vyžaduje povaha obstarávané zá|ežitost i ,  jakož i takového, který se shoduje s vů|í
příkazce. od příkazcových pokynů se příkazník můŽe odchý|it ,  pokud to je nezbytné v zájmu
příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souh|as. o tomto odchý|eníje příkazník povinen

písemně informovat příkazce bez zbytečného odk|adu, jakmi|e je to moŽné.
4. Vyžaduje- l i  obstarání záležitost i ,  aby příkazník za příkazce právně jedna|, vystaví příkazce

příkazníkovi včas plnou moc.
5. Veškeré návrhy smIuv bude příkazník předk|ádat k podpisu přímo příkazci .

6. Za škodu způsobenou příkazci porušením povinnostíd|e této sm|ouvy odpovídá příkazník d|e
přísIušných ustanovení občanského zákoníku.

V. odměna za obstarání záležitostí

L'  Cena za technický dozor investora a inženýrskou činnost po dokončení stavby je navržena
s oh|edem na ce|kovou |hůtu výstavby, charakter stavby a požadované úkony takto:

o technický dozor investora 29.000,- Kč
(sIovy: dvacetdevěttisíc korun českých)

o inženýrská činnost po dokončení stavby 6.000,- Kč
(s|ovy: šesttisíc korun českých)

2.  P říkazník neníp|átce DPH.
3. Ce|ková odměna je odměnou za veškeré činnosti příkazce dle této sm|ouvy. Ce|ková odměna

je stanovena jako nejvýše přípustná.
4. Cena nezahrnuje:

o správnípop|atky,
o geometrické zaměření stavby,
o p|atby za odborné posudky a da|ší podk|ady, jej ichž potřeba Vyvstane v průběhu stavby či

při ko|audačním řízení'
5. Inf|ace české měny, hodnota kurzu české měny vůči zahraničním měnám, stabi|ita měny nebo

c|a a změna celkových nákladů stavby nejsou důvodem ke změně výše odměny za činnosti
příkazníka dIe této smIouvy.
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Vl. Platební podmínky

L. odměna za TD| dle článku V. 1. bude vyp|acena po převzetídokončeného dí|a od zhotovite|e

stavby příliazcem na zák|adě řádně vystavené faktury obsahující veškeré ná|ežitosti dle

zv|áštních předpisů se sp|atností15 dní'
z. odměna za inženýrskou činnost po dokončení stavby dle č|ánku V. 1. bude vyp|acena po

vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí popř. pravomocného povoIení ke

zkušebnímu provozu na základě řádně vystavené faktury obsahující veškeré ná|ežitosti d|e

zv|áštních předpisů se sp|atností15 dní.

Vl l .  Doba plnění

Doba plnění d|e této sm|ouvy se bude odvíjet od termínů rea|izace stavby a termínu nabytí právní

moci ko|audačního rozhodnutí, popř '  povolení ke zkušebnímu provozu

Zahájení činnosti:

Ukončení činnosti:

15. června 2016
(předpokládaný termín zahájení stavby - ].' červenec 201.6)

technický dozor investora - předpok|ad 15' září20t5
lnženýrská činnost po ukončenístavby - předpoklad 1.5. prosinec 2016

V|ll. Záruky a sankce

L' Příkazník se zavazuje poskytnout záruku za inženýrskou činnost v dé|ce 24 měsíců od předání

spisového materiálu dokončené stavby příkazci '
2. Sm|uvní strany si dohod|y za niŽe uvedená porušení či nesp|nění povinností vyp|ývajících

z této smlouvy smIuvní pokutu v nás|edujícívýši:
o 5O0,- Kč za každou neúčast příkazníka na kontro|ních dnech;
o 5oo,- Kč za neúčast příkazníka při předání stavby.

3. Celková výše smIuvních pokut neníomezena.
4. V případě opoždění příkazce s úhradou daňového dok|adu má příkazník právo požadovat

sm|uvní úroky z prod|ení ve výši O,oL%z nezap|acené částky za kaŽdý den prod|ení'

5. Příkazník se zavazuje real izovat dílo s nejvyššíodbornou péčía bez faktických a právních vad

a za podmínek stanovených touto sm|ouvou a příslušnými právními předpisy.

|X. ostatní ujednání

Příkazce si vyhrazuje právo nerea|izovat předmět smlouvy v ce|ém rozsahu. Příkazce má právo

s ohledem na své omezené finanční prostředky některé části předmětu plnění nepožadovat nebo

požadovat v zúženém rozsahu.

Xl. Závěrečná ujednání

t, Právní vztahy touto sm|ouvou výs|ovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona

č. 89 /z0I2 Sb., občanského zákoníku.
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2, Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby sp|nění závazku za|oženého touto

smlouvou.
3. Smlouva mbze n,it měněna nebo zrušena pouzepísemnou dohodou smluvních stran formou

čísIovaných dodatků.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech , z nichŽjeden obdrží příkazník a jeden příkazce'

Smluvní strany proh|ašují, že smlouvu podepisují svobodně a vážně a na důkaz souhlasu s

obsahem sm|ouvy připojují své podpisy.

6. Sm|uvní strany souhlasí, Že tato sm|ouva
příkazce.

Ve D|ouhém Mostě an" .,'&...{^.../4. ft.

Příkazce:

4.
5 .

může být zveřejněna na webových stránkách

V Liberci  dne .. . . . . . . . . . . .

Příkazník:

([rr
lng. Petr olyšarlnďBěla |vanová

,,štarostka obce D|ouhý Most

l*s;,l.lll:,i:-tl:' , e,e'. Xrr
. l .  i .áó)" ' , . .  r ! ' i '  l . . . ; ! . l  ]  i  5259.1

*!*. iči;',u l78' e'mail: infl 'ooi:.,sai'cz
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