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Příkazní smlouva o Zajištění péče pro psy a kočky umístěné v Utulku 
pro nalezené psy a kočky Tábor 

uzavřená ve smyslu § 2430 až § 2444 zákona č. 89/20l2 Sb., občanslqff Zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zâkorıík“) mezi smluˇmími stranami: 

Městem Tábor 
S6 Siáıøm Žižkøvø náxnčsú 2/2, 390 01 Táhøx 
IČ; 00253014, DIČz CZ00253014 
zastoupeným  starostou města 

jako příkazcem 

a společností 

Technické služby Tábor s.r.o. 
se sídlem Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 
IČ; 62502565, DIČ: CZ62502565 
zastoupené  jednatelem společnosti ˇ 
Společnost je zapsaná V obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V C. Budějovicích oddíl C, vložka 
4797 

jako přı'kaznı'kem 

Čı. I 
Předmět smlouzz 

1. Touto příkazní Smlouvou se příkazník zavazuje, že V souladu S platnými zákony č. 166/ l999 Sb., 
veterinárním zákonem, č. 246/ l992 Sb., naochranu Zvířat proti týrání a č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem pro příkazce bude provádět V Utulku pro nalezené psy a kočky V Táboře, Vápenná 
Strouha, 390 03 Tábor, provozovaného příkazníkem (dále jen ,,útulek“), péči 0 tato zvířata: 

- nalezené a opuštěné psy7 

- kočky, které jsou viditelně vážně zraněné a které potřebují bezodkladnou veterinární péči, 
- nalezená a opuštěná koťata. 

2. Péče O psy a kočky bude zajišťována V souladu S platným Provozním řádem útulku minimálně 
V tomto rozsahu (dále jen „Péče “): 

a) pravidelné krmení, 
b) Očista Zvířat, 
c) Zajištění veterinárního ošetření. 

Čı. II 
Povinnosti příkazníka 

l. Příkazník se zavazuje zajistit péči pro každého psa a kočku umístěnou vútulku, které jsou 
odchyceny na území města a předány do útulku. 

2. Příkazník se zavazuje vést příslušnou dokumentaci O zvířatech umístěných do útulku, O jejich 
zdravotním stavu a ostatních souvisejících okolnostech, vč. fotodokumentace. 

3. Příkazník se zavazuje vyvíjet aktivní úsilí směřující kpřevzetí zvířat, o které V souladu stouto 
smlouvou pečuje, V souladu S platnou právní úpravou vhodnými osobami tak, aby Zvířata V útulku 
Zbytečně dlouho nezůstávala. .



Příkazník se zavazuje Zajistit plnění předmětu smlouvy prostřednictvím osob odborně způsobilých. 
Péče bude prováděna řádně, V souladu S platným Provozním řádem útulku a S obecně závaznými 
předpisy. 
Příkazník se zavazuje kdykoliv umožnit příkazci kontrolu plnění Smlouvy. 

Čı. III 
Povinnosti příkazce 

Příkazce se zavazuje Zajistit odchyt volně pobíhajících psů, vážně zraněných koček potřebujících 
bezodkladnou veterinární péči a opuštěných koťat ve svém územním obvodu a jejich následnou 
dopravu do útulku prostřednictvím Městské policie Tábor V době: 

- pondělí až pátek: 7,30 - 16,00 hodin 
- sobota: 7,30 - 13,00 hodin 
- neděle a státní svátky: 7,30 - 15,00 hodin 

Předání psů a koček do útulku musí probíhat V souladu S platným Provozním řádem útulku. 
Umístění Zvířat do útulku mimo dobu uvedenou v odst. 1 je možné pouze po předchozí domluvě. 

Čı. IV 
Cena plnění 

Příkazce se zavazuje za prováděné služby poskytnout příkazníkovi tuto odměnu: 

A. za krmení a očistu psů a koček a za veterinární péči o psy dle této smlouvy úplatu dle 
průměrné měsíční obsazenosti útulku takto: 
- do 10ti psů dermě činí úhrada 96.000,- Kč + DPH V platné výši měsíčně, 
- nad 10 psů dermě činí úhrada 98.000,- Kč + DPH v platné výši měsíčně; 

B. za veterinární péči a veterinární doplňky pro kočky úplatu dle skutečně vynaložených 
nákladů smluvního veterinárního lékaře + režie příkazníka ve Výši 2% z těchto nákladů. 

Smluvní strany se dohodly, že celkovou smluvní úhradu dle odst. 1. tohoto článku bude příkazník 
fakturovat příkazci měsíčně zpětně, vždy k 10. dni následujícího měsíce, ve kterém byla péče 
provedena. Ve faktuře musí být vždy vyčíslené Zvlášť náklady dle odst. 1.A. tohoto článku a zvlášt 
náklady dle odst. l.B. tohoto článku. Nedílnou součástí faktury musí být fotokopie dokladů o 
provedených veterinárních úkonech od smluvního veterinámího lékaře. 

ČI. V 
Platnost smlouyy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
Smluvní Strany se dohodly, že příkazce má právo písemně odstoupit od smlouvy V případě 
podstatného porušení smlouvy příkazníkem, když za podstatné pomšení smlouvy se považují i 

situace, kdy: 
0 příkazník soustavně neplní povinnosti podle smlouvy nebo soustavně zanedbává plnění svých 

povinností sjednaných V této smlouvě, 
0 příkazník neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, 

služby nebo pracovní síly na realizaci uj ednaného plnění V souladu se smlouvou. 
Odstoupením od Smlouvy Zanikají práva a povirmosti stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku zprodlení a práva na náhradu škody vzniklé 
Z porušení smluvní povirmostí. 

Čı. VI 
Transparentnost 

Příkazník prohlašuje, že je seznámen S právem i povirmostí příkazce svobodně vyhledávat, přijímat, 
poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu Z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku
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17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Příkazník bere na vědomí úmysl a cíl příkazce vytvářet 
transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání S obecním 
majetkem Směrem k veřejnosti. 
Informace O zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(httpZ//taborczeu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo V písemné podobě na podatelnách Městského úřadu 
(Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938, Tábor). 
Příkazník prohlašuje, že byl informován O tom, že příkazce je povinným subjektem ve smyslu § 2 

odst. l zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že 
správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění příkazce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

› ČI. VII 
Dohoda o novaci 

Smluvní Strany se dohodly, že dne 30. 3. 1999 společně uzavřely Příkazní Smlouvu o 

zajištění péče o opuštěné psy ze dne 30. 3. 1999 ve znění pozdějších dodatků. 
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na změně závazku popsaného V odst. 1. tohoto 

článku tak, že účinností této smlouvy se smlouva uvedená v odst. 1. tohoto článku ruší 
a nahrazuje se touto smlouvou. 

Cl. VII 
Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
Příkazce prohlašuje, že V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, uzavření této Smlouvy 
schválila Rada města Tábora dne 19.8. 2019 usnesením číslo 945/ 15/ 19. Toto prohlášení se činí 
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona. 
Na základě dohody smluvních stran není příkazník oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
příkazce přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro příkazníka vyplývají z 

této smlouvy. 
Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků zřízených touto 
smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit dmhé Straně. 
V souvislosti S § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, příkazce prohlašuje, že 
předmět plnění nebude používán kekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim 
přenesené daňové povirmosti. 
Smluvní strany souhlasí S tím, že všechny ostatní skutečnosti V této smlouvě neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními občanského 
Zákoníku. 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými 
číslovanými dodatky. 
Smlouva je platná dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění V registru smluv. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží příkazce a 1 stejnopis 

příkazník. 
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem, že smlouva byla 
Sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojuji své podpisy. 
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