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PřIkazní smlouva

na poskytnuti služeb v souvislosti se zakázkou s názvem

SOBĚSLAV- CHODNÍKY TYRŠOVA A K SEDLEČKU

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (NOZ) (dále jen ,,smlouva")

1 SMLUVNÍ STRANY

Město Soběslav
Sídlo: nám. Republiky 59, 392 01 Soběslav
zastoupený: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou
lČ:: 00252921
Tel. l E-mail: mesto@musobeslav.cz

Ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města
Ve věcech technických: , investiční technik, tel. ,
(dále jen ,,,příkazce")

a

PŠV stavby s.r.o.

S místem podnikáni:
Zastoupený:
lČl DIČ:
Bankovní spojeni:
E-mail l Tel:

Turovec 24, 391 55 Turovec
Milanem Vanžurou
07608659 l CZ07608659
ČSOB, Č. ú.
vanzura@psvstavbycz l 774 579 708

(dále jen ,,přIkaznik")
(společně také jako ,,smluvní strany")

Předmět smlouvy'

1. PřikaznÍk se touto smlouvou zavazuje obstarat jménem příkazce a na jeho účet zajištěni výkonu
Technického dozoru investora spočivajĹcÍho v činnostech specifikovaných v ČI. I odst. 2 této
smlouvy a příkazce se zavazuje za to přÍkaznľkovi zaplatit odměnu specifikovanou v ČI. V této
smlouvy.

2. PřIkaznIk bude k zajištění výkonu

Technického dozoru investora provádět zejména nás|edujÍcÍ činnosti:

· seznámeni se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby,
zejména s projektovou dokumentací

· zajištěni systematického doplňováni projektové dokumentace dle schválených změn a
dodatků VC. zabezpečení předání dokumentace skutečného provedení stavby

· průběžné informováni příkazce o postupu díla ve vztahu k harmonogramu prací, o průběžném
finančním plněni, kvalitě provedených prací, včetně okamžitého informováni o zásadních
změnách, odchylkách nebo závad v provedení díla

· organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně protoko|árního zápisu
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· kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního
povolení po celou dobu prováděni stavby

· projednávání a spolupráce ohledně dodatků a změn projektu, které nezvyšuji náklady
stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují
parametry stavby;

· sledování vedeni stavebního deníku a prováděni průběžných zápisů
· cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišt'ovacich protokolů porovnáním s

odsouhlaseným rozpočtem, vedeni průběžné evidence všech plateb až do konečného
vyúčtování;

· okamžité informováni příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby,
které by mohly ovlivnit podmínky poskytováni podpory na spolufinancováni projektu včetně
např. jakéhokoliv podezření na jakékoliv nekalé postupy za strany zhotovitele, jakékoliv
prognózované zvýšeni nákladů, jakékoliv ohroženi včasného dokončeni projektu a jakékoliv
porušeni pravidel dotačního orgánu;

· kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně
provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením
správnosti svým podpisem a předáni odsouhlasených platebních dokladů příkazci;

· sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých
stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;

· kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podáváni návrhů na
uplatněni majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby;

· kontrola plněni smluvních termínů stavební připravenosti pro nástup příkazcem
odsouhlasených subdodavatelů

· Ve spolupráci se zhotovitelem díla, zajistit svoláni kontrolních dnů, řídit jejich průběhu a
zabezpečit poHzení zápisu;

· technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich
provedeni s technickými normami a ostatními předpisy vztahujickni se ke kvalitě stavebních
prací;

· technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací
zakryty nebo znepřístupněny:

· spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled;
· kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací,

kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv
a zápisů z toho vyp|ývajÍcÍch;

· kontrola časového průběhu prováděni stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o
dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu
prováděných prací. V případě ohroženi dodrženi terminů okamžité vyrozuměni příkazce
včetně předloženi návrhu na řešeni;

· spolupráce při připravě a zpracováni podkladů pro závěrečné vyhodnoceni díla
· organizační příprava předáni a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně

pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně
stanoven j terminu jejich odstranění;

· kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí stavby včetně
pořízeni protokolu o odstraněni vad a nedodělků:

3. Případné další činnosti, které bude příkazce požadovat nad rámec této smlouvy, se zavazuje
příkazník provést po odsouhlasenI jejich rozsahu, termínu plnění a odměny.

4. Příkazník respektuje skutečnost, že předmět plněni je realizován v rámci projektu ,,Soběslav -
chodníky Tyršova a K Sedlečku", reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010379, podpořeného z
Integrovaného regionálního operačního programu.

Il.

Povinnosti příkazníka

1. Předmět této smlouvy je splněn řádným vykonáním činností, k nimž se příkazník zavázal v ČI. l.
této smlouvy.
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2. Příkazník se zavazuje, že bude při plnění příkazu vyp|ývajÍcÍho z předmětu této smlouvy dodržovat
obecně závazné předpisy, ujednáni této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazcem
jemu předanými.

3. PřIkazník se zavazuje splnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom
každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se
shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se přikazník může odchýlit, pokud to je nezbytné
v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas,

4. PříkaznIk se zavazuje uchovat předmět této smlouvy v tajnosti. Stejně tak se zavazuje, že získané
poznatky z činnosti příkazce zůstanou důvěrné. jejich obsah může být sdělen třetí osobě pouze po
výslovném zmocnění příkazcem.

5. Příkazník se zdrži veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.

6. PříkaznIk se zavazuje, že bude provádět výkon činností dle této smlouvy osobně a to formou
přítomnosti na stavbě v době dle potřeby.

7. PřIkaznIk není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu příkazce.

8. Příkazník se při plněni této smlouvy bude řídit pokyny příkazce a postupovat v úzké součinnosti
s příkazcem. Součinnost mezi příkazcem a přikaznIkem bude probíhat po celou dobu realizace
výstavby.

9. PříkaznIk se zavazuje, že za úplatu poskytne objednateli, i po ukončeni tohoto díla, na jeho
vyžádání poradenské služby, které souvisí s užíváním díla. A to po celou dobu běhu udržitelnosti
projektu, která je 5 let od ukončení realizace projektu

Ill.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce se zavazuje za zařízení záležitosti dle této smlouvy zaplatit přÍkazníkovi odměnu (dále jen
,,úplatu") sjednanou v ČI. V této smlouvy.

2. Příkazce se zavazuje předat příkaznÍkovi ke dni uzavření této smlouvy nebo nejdříve, kdy to bude
možné, zejména tyto podklady:

a) Platnou, schválenou projektovou dokumentaci stavby.
b) Smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby, harmonogram prací

3. Příkazce se zavazuje umožnit přikaznikovi vstup do prostoru staveniště stavby.

lV.
Doba plnění a místo plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne zahájení zhotovováni díla až do úplného
zhotoveni díla t.j. do odstraněni případných vad a nedodělků.

2. Zahájeni plnění

Předpokládané zahájeni výstavby je říjen 2019.

3. Ukončeni plnění

předpokládaný termín ukončení plněni je 31. 5. 2020.

Místem výkonu činnosti je dotčená stavba v k. ú. Soběslav

V.
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1. Odměna za výkon činnosti dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh
přípravy a výstavby investice a činí:

bez DPH 54.400,- Kč
DPH 11.424,- Kč
včetně DPH 65.824,- Kč

2. Odměna nezahrnuje případné poplatky, které příkazník uhradí jménem přikazníka.

3. Odměna za poskytnuti plněni dle této smlouvy je nejvýše přípustná a je možné ji překročit pouze
na základně zákona, zejména pak v případě zvýšeni sazby DPH. V případě zvýšení sazby DPH se
o zvýšenou část DPH zvyšuje odměna za poskytnutí plněni dle této smlouvy příkazníkem.
V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižuje odměna za poskytnutí plnění dle
této smlouvy příkazníkem.

VI.

Platební podmÍnkV

1. Odměna příkazníka je splatná na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného příkazníkem po
dokončení díla.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Faktura musí obsahovat číslo a název projektu: ,,Soběslav - chodníky Tyršova a K Sedlečku", reg.
č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16 038/0010379. Faktury příkazník předkládá příkazci v listinné podobě
v počtu 2 stejnopisů. "

4. Splatnost faktury se sjednává v délce 14 dnů od jejího doručení příkazci.

5. Příkazce je oprávněn vrátit přikaznÍkovi fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v případě, že
faktura neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, PřIkaznIk vystaví novou fakturu se správnými
údaji a dnem doručeni příkazci začíná běžet nová 14-ti denní lhůta splatnosti.

6. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány.

7. Odměna dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na
účet přIkaznIka.

VII.
Sankce

1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn účtovat
příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodleni po termínu splatnosti
faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen takto účtovaný úrok
z prodlení zaplatit.

2. Příkazník odpovídá za řádné plněni svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě
porušení povinnosti stanovených touto smlouvou příkazníkem, je příkazce oprávněn požadovat na
příkaznikovi zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové odměny přikaznika za každý den
prodlení po který bude tato skutečnost trvat. V případě porušení povinnosti stanovené touto
smlouvu, která se již nedá napravit či odčinit je příkazce oprávněn požadovat na příkazníkovi
zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 1% z celkové odměny přÍkazníka

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu případné škody.

4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 21 dnů ode dne, kdy je povinné
straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplaceni. výzva k zaplacení se
považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane do dispozice druhé strany.
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V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahujÍcÍ výzvu k zaplacení se
dostal do dispozice povinné strany okamžikem doručení listovnI zásilky povinné straně, přičemž za
doručení se považuje i stav, kdy povinná strana nebyla při doručování zásilky držitelem poštovni
licence zastižena a listovní zásilka je připravena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně
poštovní licence a to uplynutím 10 dnů od dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena
k vyzvednuti.

lX.
Ukončení smloůvY

1. Tuto smlouvu je možné ukončit ze strany příkazce nebo příkazníka, a to buď dohodou smluvních
stran, odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze
zákonných důvodů nebo výpovědí.

2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti jednou smluvní stranou,
jestliže je toto porušeni povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem.
Odstoupeni je účinné dnem doručeni písemného oznámeni o odstoupeni druhé smluvní straně.
Odstoupeni od smlouvy se považuje za doručené, kdy se písemný úkon obsahující odstoupení od
smlouvy dostane do dispozice druhé strany.

3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušeni smlouvy považují:
a) Neplněni povinnosti vyplývajicich z předmětu smlouvy přIkaznIkem.
b) Prodlení s plněním závazku vyp|ývajÍcÍho ze smlouvy delší než 15 dnů

4. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoliv v celém rozsahu nebo částečně vypovědět bez uvedení
důvodu. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dne, kdy se o ní příkaznik
dozvěděl nebo dozvědět mohl. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat ve výkonu
činnosti dle této smlouvy, na které se výpověď vztahuje. Příkazník je však povinen upozornit
příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozIcI
příkazci nedokončením činnosti dle této smlouvy. Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi
poměrnou část odměny odpovidajÍcÍ řádně vykonané činnosti k datu výpovědi,

5. Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujiciho po
měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci. Příkazník je povinen upozornit příkazce na hrozÍcÍ
škodu, vzniklou přerušením činnosti a sdělit mu opatřeni, která může příkazce učinit na její
odvráceni. PřIkazník je povinen na žádost příkazce učinit tato opatřeni sám.

X.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídi příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění.

2. Veškeré informace, které jedna strana druhé straně sdělí, či jinak zpřístupni v souvislosti s plněním
dle této smlouvy, jsou považovány za důvěrné informace a příkazník se zavazuje, že s nimi bude
nakládat tak, aby se nedostaly do rukou nepovolaným osobám ani nevešly v obecnou známost.
PřIkaznIk nesmí takové informace zpřístupnit třetí straně ani je použít v rozporu s jejich účelem pro
své potřeby, nebo pro jiné osoby. Tento závazek se týká i případných subdodavatelů
příkazníka. Tento odstavec platí i po zániku závazků z této smlouvy.

3. Příkazník se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny příkazce a při
vynaloženi veškeré potřebné péče zavazuje:
a. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,

ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům,
které ke kontrole opravňují přIslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přistup k informacím a
dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a
dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní
tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené
příslušnými právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole lkontrolni řádl, ve znění
pozdějších předpisů). PřIkazník je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při
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prováděných kontrolách;

b. ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v
předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů přlkaznIka v rozsahu dle předchozího písmena;

c. k povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně účetních
dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta
delší, musí být dodržena tato delší lhůta;

d. k povinnosti minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci
souvisejicí s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
přislušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a k povinnosti
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly vztahujIcí se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;

e. strpět uveřejněni této smlouvy včetně případných dodatků příkazcem podle §219 ZZVZ.

4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv, které provede příkazce.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejněni v registru smluv.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží příkazce a 1 přÍkazník.

7. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými čÍs|ovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

V Soběslavi, dne' '-5,11. _

'"":" ,
,,,, ,m

V TµríŠvci, dne: 24. 4c . '?t ^ -

,"
t

Milan Vanžura, jednatel
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