
; t č. smlouvy města: 2019/01/026/La

' y č. smlouvy obce: đ/10/7

Smlouva

o umístění a obstarávání toulavých a opuštěných psů a psů
dočasně bez majitele v psím útulku

uzavřena podle § 1746 (2) Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku,
ve Znění pozdějších předpisů

1. statutární město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno:
ve věcech Smluvních RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
IČ 00 29 73 13
DIČ 0200297313, město je pıátcem DPH
bankovní Spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek, pobočka

Třinec, č.ú. 19-1621781/0100
var.symbol 1014232120

( dále jen „vlastník chovatelského zařízeni“)

2. Obec Písek
adresa: Písek čp.51, 739 84
zastoupena: Věra Szkanderová, starostka obce
m mawa
DIČ CZ00535982, obec není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, as.,

č.ú. 1681997399/0800
( dále jen "obec“)

I.
Předmět smlouvy

1. Vlastník chovatelského Zařízení se Zavazuje, že pro obec Písek Za úplatu Zařídí umístění
a obstarání toulavých psů a psů dočasné bez majitele odchycených obcí v chovatelském
Zařízení - Městském útulku pro psy v Třinci, ul. Frýdecká čp. 73 (dále jen „chovatelské
Zařizení“) a Však jen za předpokladu, že převzetí umožňuje kapacita karanténnich kotců,
kotcù izolace a celková kapacita útulku.

2. Vlastník chovatelského zařizeni je oprávněn za obec psy umístěné vútulku předat
původním majitelům, svěřit péči o ně třetím osobám, případně je po uplynutí zákonné
lhůty dle ustanovení § 1059 odst. 2 občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb., ve Znění
pozdějších předpisů předat do vlastnictví třetí osoby (nového vlastníka).
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3. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím postupně ćíslovaných
písemných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné
Zápisy, protokoly apod. se Za změnu smlouvy nepovažuji.

4. Není-li vtéto smlouvě Stanoveno jinak, řídí se závazkové právní vztahy Související
stouto Smlouvou příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb., ve
Znění pozdějších předpisů.

5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez Zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, Že jsou plně Způsobilí k právním úkonům k uzavření
této smlouvy a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle,
což stvrzují níže připojenýmí podpisy.

7. Tato smlouva je platná dnem podpisu obou stran a účinnosti nabývá nejdříve dnem
uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že město zašle správci registru
smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy
uzavřených v budoucnosti.
Tato smlouva byla Schválena opatřením starostky obce Písek č. 1/2019 dne 31.01.2019.

9. Tato smlouva byla schválena na 13. schůzi Rady města Třince dne 18.03.2019
usnesením č. 2019/42? nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.
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RNDr. Věra Palkovská Věra Szkanderová

primátorka starostka obce Písek
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