
Príkazní smlouva č.
uzavřená na základě

§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.1

Technický dozor stavebníka pro dopravní stavby - část 2 - 
Vybudování chodníků a dopravně technického řešení uL Pod Širokým

Vrchem a Tvrzova

1.
Smluvní strany

Příkazce
Název: Statutární městu Most
Sídlo: Radniční 1/2,434 69 Most
zastoupené: Mgr. Janem Paparcgou, primálorem města

\2

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
Č. ú. výdajového: 
č. ú. příjmového: 
c-mail:
ID datové schránky:

002 66 094 
CZ 00266094

posta@mesto-most.cz
pťfbfvy

zástupce oprávněný jednal vc včci této smlouvy;
Mgr. Jan Paparcga. primátor města

zástupce oprávněný jednal ve věcech technických:

Príkazník
AZ Consult, spoL s r.o.
Sídlo: Klíšská 1334/12,400 01 Ústí nad Labem 
zastoupená: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
Č.Ú.:

bankovní spojeni:
Č.Ú.:

e-mail:
ID datové schránky:

445 67 430 
CZ44567430 

azconsult@azconsult. cz 
z9vp5js

zástupce oprávněný jednal ve věcech lélo smlouvy: Ing, Martina Slrosová 
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: 



n.
Předmět smlouvy a cas plnlní

2.1 Příkazník se zavazuje na základě /m(H,*néní příkazce obstarat pro příkazcc inženýrskou 
činnost ve fázi práci spojených s prováděním stavby a prací po dokončeni stavby v 
rozsahu dále uvedeném:
Místo a název stavby: „Vybudování chodníků a dopravně technického řešení ul.

Pod Širokým Vrchem a Tvraova“
Rozpočtové náklady stavby: 7.579.422.59 Kč bez DPH 
Zhotovitel: „HERKUL a.s."

2.2 Dílo bude rozděleno do dvou částí:
2.2.1 Inženýrská činnost - práce spojené s realizací stavby.
2.2.2 Inženýrská činnost - price po dokončeni stavby.

2.3 Rozsah inženýrské činnosti
V rámci obstarání inženýrské činnosti v jednotlivých fázích příkazník zabezpečí 
zqménai

• výkon technického dozoru • kontrola pro viděných prací ve všech profesích v návaznosti 
na projektovou dokumentaci stavby, vyd^ povoleni a uzavřený smluvní vztah se 
zhotovitelem prací a ostatními účastníky výstavby - zadavatel požaduje každodenní 
prováděni kontrol činností zhotovitele na staveništi popř. na stanovených místech 
v návaznosti na průběh a stav provádění stavebních prací

• jednání s ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských sílí a 
oi^anizacemi státního odborného dohledu vč- zajištění jejich případných stanovisek

• kontrola dodržováni podmínek vydaných povoleni či stanovisek a opatření státního 
stav^ního dohledu po dobu realizace stavby

• péče o syslemalické doplňování dokumentace, podle Vacrc sc stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených částí

• kontrol a čerpán í nákl adů stavby
• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují Ihútu 

výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky překládá s vlastním 
vyjádřením příkaze i

• organizování kontrolních dnů podle pokynů příkazcc a pořizování zápisů z těchto 
kontrolních dnů se všemi zhotoviteli stavby

• organizování kontrolních prohlidek podle plánu kontnilních prohlídek dle projektové 
dokumentace, zajišťování pozvánek stavebnímu úřadu a zhotoviteli stavby a pořizování 
zápisů z těchto kontrolních dnů se všemi zhotoviteli stavby

• bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech
• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci
• kontrola případných vícepraci při samotné realizaci staveb vč. zpracování doporučení 

příka/ci



• kontrola tèch částí dodávek, klére budou v dalším postupu zakryté nebo se slanou 
nepřístupnými

• spolupráce s projektantem a zhotovitel«n a koordinátorem BOZP při prováděni nebo 
navrhováni opatření na odstraněni případných závad projektu - příkazník bude tato 
jednáni svolávat a organizovat

• sledováni, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, 
kontrolu jejich výsledku a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných 
prací a dodávek (atesty, protokoly revizní zprávy, měření)

• sledování a vedení stavebního deníku včetně provádění záznamů do stavebního deníku 
v souladu se zájmy příkazcc

• spolupráce s pracovníky zhotovitelů při prováděni opatřeni na odvráceni nebo na 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo činy kriminální povahy

• kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozornění 
zhotovitelů na nedodržení termínů

• odsouhlasování měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovacích protokolů

• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast najednání o 
odevzdáni a převzetí

• kontrola dokladů, které zhotovitelé doloží k předáni a převzetí dokončené stavby
• zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace 

stavby
• doprava do misla plněni slavby - Most
• oigani/aění zabezpečení povinností přfkazce při provádění zkoušek a účast na těchto 

zkouškách
• kontrola odstraňování vad a nedodělků z př^ímacíbo řízení
• organizační zabezpečení povinností příkazcc při prováděni zkoušek a účast na těchto 

zkouškách
• zabezpečení kolaudačního rozhodnutí případné povolení na předčasné užívám stavby 

nebo její Části
• spolupráce s příkazcem při uplatňováni požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení
• kontrola odstraňování vad a nedodělků z kolaudačního řízení

2.4 Příka/nik obstará na základě léto smlouvy a udělené plné moci prt) příkazcc práce a 
výkony inženýrské Činnosti jeho jménem a na jeho účel. Príkazce se zavazuje zaplatil 
příkazníkovi za jeho činnost jednanou cenu.

Podkladem pro výkon inženýrské Činnosti ve fázi prací spojených s provádčním stavby 
včetně výkonu technického dozoru bude projektová dokumentace zpracovaná firmou 
NE2D Projekt sxo- v 01/2018, dodavatelský položkový rozpočet díla, smlouva o dílo č- 
29/2/20)9. uzavřená mezi pnkazcem a zhotovitelem HERKUL a.s., objednávka č. 
331/01/2019 na zajištění služeb koordinátora BOZP s firmou KONTROL s.r.o..



případné změnové listy odsouhlasené příkazcem, vydaná stavební povolení ři jiná 
správní rozhodnutí a písemné pokyny příkazce.

2.5 Celkový cas plnéní IČ:
Dle Čl. 2.2.1 této smlouvy;

Dle Čí. 2-2.2 této smlouvy:

po dobu realizace stavby 
(předpoklad 04/2019 -10/2019) 
do doby odstranéní vad a 
vyplývajících z kolaudačního řizení

nedodčlků

111.
Cena a Jeji fakturace

3.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku I!. této smlouvy se sjednává 
Jako nejvýše přípustná a činí 109.600,- Kč bez DPH. Kccnč díla bude připočteno DPH ve 
výši liTčcné právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění.

DPH kc dni uzavřeni této smlouv>' činí 21 % a DPH ke dni uzavřeni léto smlouvy činí 
23.016,-Kč.

Cena za dílo vč. DPH celkem 132.616,- Kč

Slovy: jedno sto třicet dva tisíc šest set šestnáct korun

3.2 Cena jednotlivých fází inženýrské Činnosti z ceny celkem bez DPH uvedená vČUIl, 
bod 3,1 činí:

3.2.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku li. bod 2.2.1 léto smlouvy 
se sjednává Jako nejvýše přípustná a činí 90.400,- Kč bez DPH. K cené díla bude 
připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni zdanitelného 
plněni, Příkazník bude fakturoval po dokončeni všech prací podle článku II bodu 
2-2.1 této smlouvy.

DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 % a DPH ke dni uzavření teto smlouvy 
čini 18.984,-Kč.

Cena za dílo vč. DPH celkem 109-384,-Kč

3J2.2 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II, bod 2.2.2 léto smlouvy 
se sjednává jako nejvýše přípustná a Činí 19.200,- Kč bez DPH- K cené díla bude 
připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni zdanitelného 
plnění, Příkazník bude řaklurovat po dokončení všech prací podle článku II bodu
2.2.2 této smlouvy,

DPH kc dni uzavřeni této smlouvy Činí 21 % a DPH ke dni uzavření této smlouvy 
činí 4.032,- Kč.

Cena /a dílo vč. DPH celkem 23.232,-Kč



3.3 Příka/Jiík bude fakturovat a příkazce zaplatí DPH v souladu se znéním zákona o DPřl a jeho 
změn a doplňku platných kc dni fakturace.

3.4 Splatnost faktur bude 30 dnu ode dne doručení příkazci. Platba se považuje z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předáni příkazu k úhradě peněžnímu ústavu příkazce, pokud 
bude dle tohoto příkazu proplacena.

3.5 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 
příkazník určil v přihláSce k registraci plátce DPH ke zveřejněme považuje se povinnost 
příkazce zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný ůčet.

Pro případ, že se příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 
strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že příkazce zaplatí cenu plnění takto:

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet pfíkaznika vedený . účtu 

b) DPH zaplatí na účet  pod variabilním symbolem Č. 
44567430. konstantní symbol č. 1148, specifický symbol Č. 00266094, ve zprávč 
pro příjemce bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí 
úplaty.
Příkazník ujišťuje příkazce. že číslo matriky  číslem matriky bankovního 
účtu příslušného finančního úřadu (správce daně), a tedy součástí čísla bankovního 
účtu správce daně. na který príkazmlc platí DPH.
Při placeni DPH bude pHkazce postupovat podle § 109a cit. zákona.

3.6 Příjemce plnění (pHkazce), které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá
Číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od l, ledna 2015, tímto prohlašuje, že 
ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnčni použije 
výlučné pro účely, které nejsou předmětem daně z pfidané hodnoty. V důsledku těchto 
skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e 
zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd^ších změn a doplňků. Dan 
/. přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (pHkazník).

3.7 Fakturuje možné zaslat i v elektronické formč na adresu: fakmry@mesto-most.cz.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Práva a povinností příka/níka

4.1.1. Příkazník je povinen postupovat zařizování záležitostí s odbornou péčí a dle 
pokynů příkazce. Příkazník je dále povinen oznamoval příkazci všechny důležité 
okolnosti, které qistil při zařizování a jež mohou mil vliv na pokyny příkazce. 
Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V pHpadě,



příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynu Iná, neodpovídá 
príkazník za Škodu takto vzniklou.

4.1^. Prováděl inženýrskou činnost v souladu s podklady specifikovanými v Článku II, 
bodě 2.3 této smlouvy a písemnými pokyny příkazce,

4.U. Zaujmout písemné stanovisko k příkazcem uzavíraným smlouvám, popř. 
dodatkům k těmto smlouvám nejpozdéji do pěti pracovních dnů po jejich doručení 
příkazcem.

4.1.4. Ověřovat měsíční soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokoly nejpozdčji třetí pracovní den po jejich doručení příkazcem.

4.1.5. Pfíkaznik je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona c. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve zněni pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Přfkazník je povinen 
pejsky tnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům Minislerslva financí, Nejvyšáího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost.

4.1.6. Přfkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, jqí dodatky, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu 
léto smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, 
minimálně však do roku 2028. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnil osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy.

4.2 Práva a povinnosti příkazce

4.2.1. Předat příkazníkovi včas podklady pro výkon inženýrské činnosti specifikované v 
článku II. bodč 2.3 této smlouvy, projektové dokumentace staveb, vydaná 
stavební povolení Či jiná rozhodnuli příslušného oigánu státní správy a smlouvy o 
düo se zhotoví leii-

42.2. Zabezpečit potřebné finanční prostředky a provést včasnou likvidaci a úhradu 
příkazníkem ověřených faktur, které jsou vy slaveny řádné a oprávněně v souladu 
s uzavřenou smlouvou.

4 J.3. Na výzvu príkazníka, doručenou alespoĎ 5 dnů předem, zabezpečit účast svého 
oprávněného zástupce na důležitých jednáních nebo přikazníka vybavil plnou 
mocí s jednoznačně stanoveným okruhem pravomoci a pokyny k jednání.

4.24. Dohody a jiné právní úkony uskutečněné s účastníky výstavby nebo další 
rozhodnuli týkající se této stavby, které ucíni příkazce bez vědomí přikazníka, 
předá, popř. oznámí příkazce neprodlené s případnými pokyny příkazníkovi.
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v.
Odstoupení od smlouvy

5.1. Vedle možnosti vyplývajících ze zákona je pffkazce oprávnén odstoupit od tóio 
smlouvy v následujících případech:
- kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem.
• v případd vstupu příkazníka do likvidace nebo pravomocného prohlášení konkursu.

5.2. Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy 
v následujících případech:

- kdy príkazce je v prodleni s úhradou futury delším než 60 dnů,
• kdy příkazcc odepře příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož 

nelze řádné vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost 
odstoupení písemné upozomén,

• kdy přerušení prací na základe rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců.

53. Odstoupeni je platné a účinné ke dni doručeni oznámení o odstoupení. Příkazník je vsak 
povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jqíchž neuskutečněni by mohlo 
znamenat vznik škody na straně příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni 
účinnosti odstoupeni, nikoliv od počátku.

5.4. Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádné 
provedeným pracím a službám.

5.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozdéji do 5 dnů ode dne 
účinnosti odstoupení celkové vyúčtování pfíkazní činnosti, včetně všech dokladů, které 
pro příkazcc získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtč příkazci.

VI.
Smluvní pokuty

6.1. V případe prokazatelného prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této 
smlouvy bude příkazce oprávněn požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.

6.2. V případě, že příkazník nebude prokazatelně vykonávat řádně a včas, tj. v termínech 
dohodnutých písemně oběma stranami, technický dozor investora dle této smlouvy a 
v příčinné souvislosti s tímto bude nárůst ceny za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve 
smlouvě o dílo s dodavatelem stavby, bude příkazník povinen uhradit vedle pokuty dle 
bodu 6.1 smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

6.3. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení 
povinností sjednaných touto smlouvou příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje 
porušeni této smlouvy.

6.4. Příkazce má nárok na smluvní pokutu na základě faktury, se splatností 30 dnů ode dne 
vystaveni faktury příkazcem. Wíkazce Je oprávněn, v případě dohody obou stran, 
smluvní pokutu započíst oproti ceně díla dle Čl. III. této smlouvy.



6.5.

6.6.

6.7.

Přikazce je oprávněn na základč své vůle od nároků na smluvní pokutu upustit, jestliže 
příkazník neprodlené odstraní závadný stav a porušením jeho povinností cQe této 
smlouvy nevznikne príkazci škoda.

Přikazce má nárok na náhradu škody přesahující sjednanou smluvní pokutu. V případě 
že příkazník prokazatelné provede nedbalou nebo neupínou kontrolu faktury a soi^jís 
provedených prací bude obsahovat práce, které nebyly do konce dan^o období 
provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Ki za každou jednotlivou položku prací, které nebyly provedly.
Veškerá porušení smlouvy vedoucí k uplatnční smluvních pokut budou řešena dohodou 
smluvních stran. V případě sporu bude postupováno v souladu s él. 7.3 léto smlouvy.

VII.
Další ujednání

7.1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. I - plná moc,

7.2. Přfttazník není oprávněn jménem phkazce uzavírat smlouvy na dodávky pro stavbu ani 
dodatky knim s výjimkou případů, kdy bude příkazcein zmocněn případnou speciální 
plnou mocí.

73. Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídi příslušnými 
ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.4. Tato smlouva může být zménéna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
(dodatek ke smlouvě popř. změnový list),

7.5. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za Škody 
způsobené vlastní Činností klientům u č. smlouvy 
do výše

7.6. Platnost této smlouvy končí zajišiéním přejímky stavby a odstraněním vad a nedodělků. 
Pokud by došlo nezaviněním přikazníka k prodloužení teimínů výstavby (např. pro 
nedostatek finančních prostředků na straně prikazcc) bude tato záležitost řešena 
dodatkem k této smlouvě včetně zvýšeni ceny sjednané v čl. lil bod 3.1 této smlouvy.

7.7. Práva a povinnosti z léto smlouvy vyplývající přecházejí i na event, právního nástupce 
obou smluvních stran.

7.8. Sjednává se, že smluvní strany považuji povinnost doručit písemnost do vlastních rukou 
za splněnou i v případě, žc adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 
Či naposledy písemné oznámenou adresu pro doručováni, odmítne pře^'zíl, její doručení 
zmaří nebo sí ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení 
písemnosti.

7.9. V případě. Že některé ustanovení této smlouvy' je nebo se stane neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení 
ustanovením jiným, účinným, klcré svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu 
a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré 
spory ze smlouvy ve zněru jejích dodatků budou řešit primárně dohodou.



7.10. Smlouvaje vytiotovena ve dvou vyholovenich, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno 
příkazník.

7.11. Smluvní sírany výslovné souhlasí s tím, aby lato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedené městem Most, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označeni télo smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u 
fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého 
pobytu.

7.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují 
svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

7.13. Příkazce nezajišťuje pro příkazníka zázemí pro výkon lechníckého dozoru a za tímto 
účelem neposkytuje žádné prostory. Příkazce neručí za dopravní prostředky, zařízení či 
techniku umísténč pHkazníkem do prostoru staveniště.

7.14. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem 
prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že odpovídá projevu jejich vůle a že k ni 
přistupují svobodné a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

7.15. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č, 340/2015 Sb,, 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uvcřqňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 
\ souladu s límlo zákonem uveřejní příkazce, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu této 
smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednáni může uveřejnit tuto smlouvu v registru 
příkazník.

7.16. Po uveřejnění v registru smluv obdrží příkazník do datové schránky/e-raailem potvrzení 
z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf. označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným Časovým razítkem. Smluvní strany se 
dohodly, žc příkazník nebude, kromě potvrzení o uveřejnční této v registru, nij^ dále o 
této skutečnosti informován.

7.17. Tmo smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejněni v registru smluv.

7.18. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řidí Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochranč fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu léchto údajů a o zrušem' směmice 
95/46/FS (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

V Moste, dne:

za při

V Ústí nad Lab

primá

zapn

sta Mostu
». Martina Strosová 

jednatelka společnosti

AZ Con»ult, spol. s r.o. 
Klíšská 1334/17

4Q0 01 Ústí Pidd Labem - cenifur> 
IČO 445 67 430



Datum Jméno, příjmení / přlp. 
organizace Funkce. ORJ Podpis

Zpracoval'a/i/y:
Referent Ol 
Referentka OZVZ

Vedouci odbonj: Vedoucí Ol

Správc« rozpočtu: Ekonomka Ol
□dotace EU apod, □podminfnä Dohledávka □oodmlnériv závazek ¥Jt ívč. DPH^
□podpora de micúnis Dvefejni podpora • bloková výjimka
Za OF posoudil/a: 2 1. 04. 2019 Referent OF

AK - právně posoudil/a:

Advokátní kancelář

Uveřejnční v registru smluv; DNE ÖANO

Anonvmtzovat smlouvu: DNE HANO 

Ta VM schváUl/a: 1 -05- 2019 Náméstek primát

SchválciKí v: Q PPM t □ RmM / □ ZmM - due 

Datum uveřejněni smlouvy:
Po73iámka: Scávii/ťTit* v kompetenci pr

veřejná zakázka á 1054/2019ID smlouvy 2 registru smluv;
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Příloha č. ] - Plná moc

PLNA MOC

Stářuíámí město Most
zastoupené Mgf Janem Paparegou, primálorem mčsla 
Radniční)
434 69 Most 
IČO: 002 66 094

zplnomocňuje

AZ Consult^ spol. s r.o.
zastoi^)cnou Ing. Martinou Stresovou Jednatelkou společnosti
Klíšská 1334/12
400 01 Ústí nad Labwn
ÍČ: 445 67430

podle ustanovení § 441 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. k zastupování 
objednatele ve všech jednáních, týkajících se reaiii^ace akce ..Vybudování chodníků a 
dopravní tecbnlckého Hleni ul. Pod Širokým VrcViera a Tvr/ova" s dotčenými orgány 
státní správy, správci inženýrských sítí. oi^anizacctni a majiteli nemovitosti, dodavatelem 
stavby vč. jeho subdodavatelů a osiainími složkami podílejícími se na realizaci stavby.

- 2 -£15- 2DI3

primátor starutámiho města Mostu


