
Příkazní smlouva 0uT/b1?

na výkon technického dozoru stavby (dále jen "TDS") na stavbě:

"REGENERACE SÍDLIŠTĚ VSETÍN, LUH, 6. ETAPA"

Článek 1

Smluvní strany
LI. Příkazce:
Se sídlem:
Statutární orgán:
Zastoupeni:
· ve věcech smluvních:

· ve věcech technických:

IČ,
DIČ,

a

1.2. Příkazník:
Se sídlem
Zastoupení:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:
lČ,
Bankovní spojení:
č.účtu:

Město Vsetín
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta

Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku, investic a
strategického rozvoje (Oprávněnost zastupování do výše VZ 200 000,00
KČ bez DPH)
Josef Šťastný technik odboru správy majetku investic a strategického
rozvoje
00304450
CZ00304450

Ing. Martin Pohanka
Liptál 516, 756 31 Liptál

73879614

uzavírají podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto příkazní
smlouvu.

Článek 2

Předmět smlouvy
2.1. Příkazník se zavazuje, Že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro

příkazce, na jeho účet a jeho jménem zajistí a vykoná inženýrské činnosti- TDS v rozsahu této
smlouvy na stavbě příkazce.

2.2. Příkazník bude při plnění předmětu této objednávky postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této objednávky. TDS se bude
řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. Dále
se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů dle této objednávky
zjistí, a to do doby, než se stanou obecně známými.

2.3. Příkazník není oprávněn právně jednat jménem příkazce, s výjimkou jednání dle odst. 6.1. této
sinlouvy.
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2.4. Při výkonu činnosti příkazník uplatní
prací a maximální technické úrovni a

veškeré náměty a postupy směřující k hospodárnému zajištění
bude vždy hájit zájmy příkazce.

2.5. Příkazce se zavazuje za vykonání sjednaných Činností zaplatit příkazníkovi dohodnutou smluvní
cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.6. Rozsah Činnosti ve stadiu realizace stavby: »Regenerace sídliště Vsetín, Luh, 6. etapa"
a) kontrola prováděni stavby dle platné Projektové dokumentace, Stavebního povolení (Ohlášení),

v dohodnutém termínu a kvalitě odpovídajíci platným předpisům, jakož i za dodržení rozhodnutí,
opatření a jiných správních aktů vydaných k uskutečnění stavby, s nimiž byl seznámen,

b) seznámení se dokumentací pro provedení stavbyobsahem smluv (především s dodavatelem
stavby), podmínkami smluv nebo vyjádření, které má Přikazce uzavřeně s vlastníky dotčených
sítí a obsahem stavebního povolení,

C) po dohodě s příkazcem předání staveniště Zhotoviteli a vyhotovení zápisu o předání staveniště,
d) příprava podkladů pro předání staveniště zhotoviteli, včetně vyhotovení zápisu o předání

staveniště a účasti na jeho předání,
. e) kontrola řádné přípravy a provádění stavby ve smyslu § 152 odst. l stavebního zákona,

výkon odborné kontroly a dozoru nad dodržováním obecných požadavků na výstavbu,
technických a obecně závazných právních přédpisů a nad dodržováním rozhodnutí, opatření a
jiných správních aktů, včetně podmínek jimi stanovených, s nimiž byl Příkazník seznámen,
vydaných k umístění a realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby,

f) upozorňování příkazce na nutnost plnění povinností stavebníka podle § 152 odst. 3 písm. a), b), C)
a e) stavebního zákona, poskytování potřebných podkladů a kontrola plnění,

g) organizace kontrolních dnů a jejich řízení, přičemž četnost kontrolních dnů je min. Ix ýdně,

h) na výzvu příkazce účast na jednání s orgány státní správy a s dotčenými osobami v souvislosti se
stavbou,

i) odborná kontrola a dozor nad plněním ustanovení smluv, na jejichž základě bude stavba
uskutečňována, jakož i kontrola dodržování pro stavebníka či zhotovitele závazných vyjádření,
s nimiž byl příkazce seznámen, včetně kontroly Čerpáni finančních prostředků a dodržováni
harmonogramu výstavby,

j) kontrola kvality, prostorového umístění a rozměrových parametrů prováděných prací a dodávek
včetně kontroly prací, jež budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,

k) kontrola dodržování technologických postupů stanovených Projektovou dokumentaci, normami a
jinými předpisy, případně příkazcem nebo autorským dozorem, jakož i TDS odsouhlasených
technologických postupů zhotovitele,

l) upozorňování zhotovitele a příkazce na zjištěné nedostatky a závady, včetně nedodržení
příslušných termínů, ukládáni opatřeni k nápravě a kontrola jejich realizace,

m) příprava podkladů pro úspěšné uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli či jiným subjektům
zúčastněným na provádění stavby,

n) péče o systematické doplňOvání dokumentace, podle které se stavba realizuje, jejích změn
a evidenci dokončených částí stavby,

o) kontrola řádného užívání pozemků třetích osob ajejich uvedení do původního stavu,

p) kontrola řádného vedení Stavebního deníku a provádění záznamů v něm,
q) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s

provedenými pracemi a podmínkami uvedenými ve smlouvách,
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r) sledování, zda Zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola
jejich výsledků a vyžadování dokladů, které pmkazují kvalitu prováděných prací a dodávek

r

(atesty, dodací listy, protokoly apod.),
s) projednání případných zrněn stavby nedotýkajících se práv účastníků stavebního řízeni se

zhotovitelem a předkládání návrhů změn s vlastním vyjádřením příkazci a stavebnímu úřadu ke
schválení, včetně přípravy podkladů pro dodatky smlouvy o dílo,

t) dostavit se na výzvu zhotovitele, učiněnou alespoň dva pracovní dny předem k převzetí a kontrole
prací, které budou zakryty, tj. k provedeni kontroly ve smyslu ust. § 2626 občanského zákoníku.
Pokud se příkazník nedostaví do 3 dnů od původního termínu, má se za to, že práce převzal bez
připomínek nebo souhlasí se stanoviskem zhotovitele; v takQvém případě odpovídá příkazci za
případnou škodu, která nezkontrolováním prací, které budou zakryty, vznikne,

u) spolupráce s příkazcem, projektantem a se Zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad projektu,

V) spolupráce s příkazcem a pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo
omezení hrQzících škod,

W) pořizování fotodokumentace průběhu výstavby a její předávání příkazci,

- x) příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o předání a
převzetí, v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby,

y) účast na převzetí stavby od Zhotovitele včetně vypracování zápisu o převzetí stavby a kompletace
dokladů vzniklých při realizaci díla,

Z) ověření správnosti dokumentace skutečného provedení stavby,

aa) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,

jakoži

po převzetí stavby

a) kompletace podkladů pro kolaudační souhlas,

b) účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
c) kontrola odstranění případných vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Předmětem Smlouvy jsou i další výslovně neuvedené související činnosti, jejichž realizace je nezbytná
k řádnému a včasnému zajištění výkonu TDS.
Příkazník výslovně prohlašuje, že nepůsobí a ani nebude působit jako zhotovitel stavby či jeho dodavatel
(subdodavatel), přičemž není ani osobou s takovým zhotovitelem či jeho dodavatelem propojenou.

2.7. Dozor nad prováděním stavby

Dozor nad prováděním stavby bude zajišťován formou občasného TDS. Občasným technickým dozorem
se rozumí Účast Příkazníka na předmětné stavbě dle potřeb, minimálně však nejméně 2 dny v týdnu.

Příkazník je povinen kontrolovat vedení Stavebního deníku a správnost zápisů v něm uvedených osvědčit
při každé návštěvě stavby (účasti na stavbě) zápisem do Stavebního deníku, jež musí obsahovat též popis
zjištěných nedostatků v provádění stavby a uložená opatření k nápravě. V případě zjištění nedostatků
v provádění stavby Příkazník vždy Zhotoviteli zápisem ve Stavebním deníku uloží provedení přiměřených
opatření k odstranění nedostatků dle jejich charakteru, zásadní nedostatky je Příkazník povinen Příkazci
písemně oznámit též přímo, nejen zápisem ve Stavebním deníku (přímá písemná informace Příkazci).
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Vyžadují-li zjištěni učiněná Příkazníkem v průběhu provádění TDS dle této Smlouvy zastavení prací,
Příkazník o této skutečnosti vždy písemně informuje přímo Příkazce a vyčká jeho písemných pokynů.

Pokyny Příkazníka, včetně pokynů učiněných zápisem ve Stavebním deníku, nesmí být v rozporu
s písemnými pokyny Příkazce.
Uložit provedení opatření spojených s vícepracemi ve smyslu smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem je
Příkazník oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem Příkazce. O nutnosti provedení takových
opatřeni Příkazník písemně informuje přímo Příkazce, jakmile vyšla potřeba takových opatření najevo.

Převzít dokončenou stavbu je Příkazník oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem Příkazce.

2.8. Výkon činnosti TDS
Příkazník se zavazuje provádět veškeré Činnosti dle této smlouvy ve smyslu ustanoveni §152 odst. 4
stavebního úkona pouze prostřednictvím fýzické osoby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, ato pro obor: dopravní stavby.
Touto fýzickou osobou je - autorizovaný inženýr v obom dopravní stavby, vedený
v seznamu ČKAIT pod číslem 1302299.

Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle
této smlouvy zastupovat třetí osobou.
V případě, Že příkazník změní osobu, jejímž prostřednictvím vykonává pro příkazce výkon činnosti TDS
dle této smlouvy, doloží pro novou pověřenou osobu odpovídající kvalifikaci a taková změna podléhá
vždy výslovnému souhlasu příkazce. Pro účely této měny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

Článek 3

Doba provádění TDS

3.1.Doba provádění TDS

Příkazník začne provádět TDS na výzvu Příkazce učiněnou alespoň l den předem. Provádění TDS
Příkazníkem bude ukončeno dnem vydáni kolaudačního souhlasu k užívání stavby (není-li vydáván, pak
dnem převzetí stavby). Zahájení výkonu TDS dle této Smlouvy je 01.04.2020, ukončení pak 200 dní ode
dne zahájení výkonu TDS.

Článek 4

Součinnost Příkazce

4.1.Podldady pro provádění TDS.

Příkazník prohlašuje, Že od Příkazce oMrZel veškeré podklady týkající se stavby potřebné pro řádné
provádění TDS, včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, stavebního povolení, soupisu prací
dodávek a služeb a ostatních dokladů potřebných pro výkon tds.

4.2. Dodatky projektové dokumentace a ostatní dokumenty.

Příkazce předá Příkazníkovi nebo zajistí, aby byla Příkazníkovi včas předána kopie všech dodatků
Projektové dokumentace a ostatních dokumentů potřebných pro výkon tds.
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4.3. Poskytování informací

Příkazce bude v průběhu stavby poskytovat Příkazníkovi
Příkazníka, o které Příkazník požádá a které bude mít
odkladu Příkazníkovi na jeho výzvu sdělí, pro které z
stavbě se rozhodl.

veškeré informace nezbytné pro výkon činnosti
Příkazce k dispozici. Příkazce bez zbytečného

řešení týkajících se případné sporné situace na

4.4. Zástupce Příkazce
Příkazce je oprávněn vysílat na všechna jednání, organizovaná Příkazníkem, nebo jichž se Příkazník
účastní či má účastnit v souvislosti s prováděním TDS dle této Smlouvy, svého zástupce; o těchto
jednáních je Příkazník povinen Příkazce předem v dostatečném předstihu přímo písemně infomovat.
Příkazce je oprávněn účastnit se těchto jednání svým odpovědným zástupcem, pověřeným převzetím díla
nebo jeho části podle příslušné smlouvy o dílo, případně jinou osobou, kterou za tímto účelem pověří.

Článek 5

Odměna, platební podmínky

5.LOdměna
Za náležité provádění TDS, včetně poskytnutí všech plnění, dle této Smlouvy náleží Příkazníkovi celková
odměna ve výši 90.000,- KČ (Příkazník není plátce DPH).

5.2. Náklady zahrnuté do Odměny.

Odměna dle ČI. 5.1 zahrnuje úhradu všech nákladů vzniklých Přikaznikovi při provádění TDS dle této
Smlouvy s výjimkou úhrady nákladů Příkazníka uvedených v článku 5.3.

5.3. Náklady nezabrnuté do Odměny

Ve sjednané odměně nejsou zahrnuty náklady na průzkumné práce, provedení kontrolních ověřovacích
zkoušek, revize a další zkoušky kvality související se stavbou.

5.4. Vystavování faktur Příkazníkem
Výkon TDS Příkazníka dle této smlouvy spočívá v jednotlivých dílčích plněních ve smyslu příslušných
daňových předpisů. Příkazník je oprávněn fakturu vystavit fakturu (daňový doklad) po uplynutí
kalendářního měsíce, v němž bylo toto di1čí plnění poskytnuto. Spolu s touto fakturou je příkazník
oprávněn vystavit rovněž fakturu na úhradu nákladů uvedených v ČI. 53, pokud vzoikly v kalendářním
měsíci dle předchozí věty.

Rozpis jednotlivých dílčích fakturací:

- 200 dni ode dne zahájení výkonu TDS: 90.000 KČ (Příkazník není plátce DPH)
V případě, že realizace stavby bude ukončena dříve než 200 dní ode dne zahájení výkonu TDS (jak je
sjednáno s dodavatelem stavebních prací) má příkazník nárok na úhradu celkové ceny za TDS ve výši
90.000 KČ (Příkazník není plátce DPH). Fakturace by byla provedena ke dni převzetí stavebních prací
příkazníkem od zhotovitele stavby.
V případě, že realizace stavby bude v prodlení a její doba přesáhne stanovený termín 200 dní ode dne
zahájení výkonu TDS, bude další výkon tds sjednán dodatkem smlouvy.
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5.5. Úhrada faktur Příkazníkovi

Lhůta splatnosti Příkazníkem řádně
dnů od jejich doručení Příkazci.
Příkazníkovi bez proplaceni.

vystavených faktur obsahujících náležitosti dle ČI. 5.6 bude činit 21
Faktury nesplňující tyto náležitosti je Příkazce oprávněn vrátit

5.6. Minimální obsah platebních dokumentů

Všechny platební dokumenty (faktury) vystavené na základě této Smlouvy budou obsahovat následující
údaje:

a) oznaČení plátce a příjemce a adresu jejich sidlm číslo dokumentu,

b) datum vystavení a datum splatnosti,

C) označení banky a čísla účtu, na nějž má být platba převedena,

d) účtovanou částku,

e) účetní období,

f) označení dílčího plněni nebo nákladů. které jsou účtovány,

g) razítko a podpis oprávněné osoby.

Platební dokumenty (faktury) musí mít náležitosti daňového dokladu dle přísluŠného právního předpisu,
je-li plnění předmětem příslušné daně.

Článek 6

Rozsah zmocnění
6.1.Příkazce zmocňuje PříkazníG k tomu, aby:

a) jednal v záležitostech přímo souvisejících s výkonem TDS s projektantem, který zpracoval PDPS,
s autorským dozorem, s koordinátorem BOZP na stavbě,

b) projednával jménem Příkazce případné změny stavby a doklady a dokumenty, vznikajÍcÍ v
souvislosti s realizací a uvedením stavby do užívání; změny a doplňky je však Příkazník povinen
předem předložit k odsouhlaseni Příkazci,

c) zastupoval Příkazce při přípravě a organizačním zajištění přejímacího řízení stavby a jejich
dokončených částí.

Příkazník podpisem této smlouvy toto mocnění přijímá.

6.2.Zmocnění, které Příkazce touto smlouvou Příkazníkovi uděluje, se vztahuje pouze na zástupce ve
věcech technických Příkazníka, Příkazníkem pověřené k realizaci předmětu této Smlouvy při
respektování jeho statutu a organizačního řádu. Příkazník není oprávněn pověřit provedením činnosti
ani její části jinou osobu bez písemného souhlasu Příkazce.

Článek 7

Záruky a odpovědnost

7.1.Příkazník odpovídá za jím prováděný výkon TDS.

7.2.Příkazník odpovídá za škody nebo nedostatky stavby způsobené neodbornou činností, nebo
nedodržením právních předpisů, při které vzniknou Příkazci škody, nebo případně škody třetím
osobám. Za tyto škody nese Příkazník finanční odpovědnost v plné výši.

7.3. Odpovědnost Příbzníka za podklady
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Příkazník bude Příkazce informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti v podkladech, které
mu Příkazce poskytl. Příkazník ponese odpovědnost za veškeré nesrovnalosti, chyby nebo opomenutí v
jakýchkoli podkladech, které Příkazce v souvislosti s provádčním TDS poskytne Příkazníkovi nébo třetím
osobám.

7.4.Zákaz jednání Příkazníka jménemPříll=e
Příkazce uzavřením této Smlouvy nepověřil Příkazníka, aby za Příkazce jeho jménem nebo na jeho účet
zaměstnával či využíval jakékoli jiné osoby. Jakákoli osoba zaměstnaná nebo využívaná Příkazníkem při
provádění TDS bude placena Příkazníkem na jeho účet.

7.5.Zákaz zřízení práv třetích osob
Příkazník nesmí provést žádný úkQn, který by měl za následek vznik ústavních, zádržných nebo jiných
věcných či obdobných práv třetích osob ke stavbě, materiálu nebo jakémukoli jinému majetku Příkazce.
Pokud dojde k porušení povinnosti uvedené v předchozí větě, může Příkazce vykonat všechny úkony
potřebné pro zruŠení všech zástavních, zádržných nebo jiných věcných a jiných obdobných práv třetích
osob, která budou ke stavbě, materiálu nebo jakémukoli jinému majetku Příkazce porušením takové
povinnosti Zřízena, a to způsobem, který bude Příkazce považovat za vhodný. Příkazník bez prodlení
uhradí Příkazci všechny náklady, které Příkazci v této souvislosti vynaložil.

Článek 8

Platnost, účinnost, ukončení a odstoupeoí od Smlouvy

8.1. Platnost a úČinnost Smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti v den jejího podepsání oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění
v Registru smluv.

8.2. výpověď Smlouvy

Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu z důvodu podstatného porušení
povinnosti druhou smluvní stranou v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet den následující po
dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení povinnosti rozumí zejména:

a) pokud si Příkazník nebude řádně plnit povinnosti sjednané touto smlouvou,

b) prodlení Příkazce s úhradou faktur o vÍce než 30 dnů,

C) Příkazník neprovede po dohodě s příkazcem, v dohodnutém terminu, předání staveniště
zhotoviteli a vyhotovení zápisu o předání staveniště,

d) Příkazník bez vážného důvodu a bez omluvy Příkazci (min dva dny předem) nezorganizuje dva
po sobě jdoucí kontrolní dny,

e) Příkazník bez vážného důvodu a bez omluvy Příkazci (min dva dny předem) se neúčastní na
jednání o předání a převzetí dokončené stavby nebo její části a nevypracuje zápis o převzetí
stavby včetně příloh,

f) služby, redizované TDS, vykazují takové vady a nedodělky, pro které není možno zahájit a
pokračovat v realizaci stavebního díla,

g) pokud Příkazce neupozorní na opatřeni potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škodám
bezprostředně hrozícím nedokončením činnosti,

h) vznik jakékoliv škody (na majetku, zdraví nebo životě), způsobené porušením povinnosti TDS,
převzaté touto smlouvu, kdy touto škodou se rozumí rovněž i sankce, uložená Příkazci správním
orgánem z důvodu porušení povinností stanovených právními předpisy v rámci TDS.
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8.3. Postup po výpovědi
V případě výpovědi nebo odstoupení od této Smlouvy kteroukoli smluvní stranou je Příkazník povinen
provést neodkladné úkony a informovat Příkazce o všech skutečnostech a o všech běžících lhůtách
souvisejících s prováděním TDS a stavbou, nestanoví-li Příkazce jinak. výpovědí nebo odstoupením od
této smlouvy není dotčeno právo smluvní strany uplatňovat sankce dle ČI. 9.

8.4. Předání dokumentů

Příkazník předá Příkazci originály a kopie všech dokumentů vypracovaných Příkazníkem k provedeni
TDS, anebo předaných Příkazníkovi Příkazcem a to ihned po ukončení činnosti Příkazníka pro Příkazce
podle této Smlouvy; Příkazce má právo používat výše uvedené podklady dle vlastního uvážení.

Článek 9

Sankce

9,1.Prodlení s úhradou odměny

V případě prodlení Příkazce s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy zaplatí Příkazce Příkazníkovi
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž splacením je Příkazce v prodlení, za každý, byt' i
započatý, den prodlení.

9.2.Neplnění si povinností TDS sjednané v této smlouvě

Nedostaví-li se příkazník k převzetí a kontrole prací, které mají být zakryty, ač byl k tomu Zhotovitelem
vyzván nejméně 2 pracovní dny předem, popř. se nedostaví k převzetí a kontrole prací, které mají být
zakryty, ani v náhradním se zhotovitelem dohodnutém termínu, je povinen zaplatit příkazci smluvní
pokutu ve výši 2.000,- kč za každý případ porušení povinnosti zvlášť'.

Smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ je příkazník povinen uhradit příkazci tehdy nekontroluje-li po dobu
více než 10 dnů zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku; do této doby se nezapočítávají
případy předem dohodnutého volna.

Příkazník uhradí příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ za každou neúčast na kontrolních dnech.

Příkazník uhradí příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- KČ za neúčast při předání staveniště zhotoviteli

Příkazník uhradí příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za neúčast při převzetí díla od zhotovitele.

Pro případ porušení dalŠí jiné povinnosti příkazníka vyplývající z této smlouvy (než jak je shora
uvedeno), je ph'kazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,-kč za každý i započatý den
trvání tohoto porušeni povinnosti poskytovatele.

Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší
povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i
náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

Příkazník vystupuje při realizaci TDS jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit příkazci škodu dle ustanoveni § 2950 stejného zákona,
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způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informaci nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti
svého vědění nebo dovednosti.

Článek 10

Důvěrnost

10. l. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvi nebo jež mu
budou zpřístupněny při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním a získané informace použit jen
za účelem řádného plnění této Smlouvy, a to v nezbytném rozsahu, jinak jen se souhlasem Příkazce.
Příkazník odpovídá za zachování mlčenlivosti v uvedeném rozsahu všemi subjekty, jež použije ke
splnění svého závaZku dle této Smlouvy anebo jimž sdělí či zpřístupní informace dle věty první.
Příkazník můŽe, po předchozím písemném souhlasu Příkazce, uvádět stavbu jako referenční stavbu
způsobem a v informačním médiu, které bude odpovídat charakteru, využití a úrovni stavby.
Příkazce žádost Příkazníka uvést stavbu jako referenci bez přiměřeného důvodu neodmítne.

Článek 11

Společné
]1.1.Zn)ěna nebo úprava této smlouvy je možná pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma

smluvními stranami. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582
odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat měnu smlouvy neformálně, a to
poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či
měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

11.2.Každá ze stran je oprávněna jednostranně změnit své kontaktní údaje, kontaktní osoby (s výj'ůnkou
osoby dle ČI. 2.6) a spojení písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

11.3.Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany žádná smluvní strana nepostoupí Žádnou
svou pohledávku vyplývající z této Smlouvy nebo jejího uskutečňováni na žádnou třetí osobu.

11.4.Tato Smlouva byla podepsána ve Čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dva
(2) stejnopisy.

11.5.Smluvní strany se odchylně od ustanoveni § 1740 odst. 3 občanského zákoníku dohodly, Že odpověď'
na návrh na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky
nabídky, není přijetírn nabídky, ale považuje se za odnňtnuti původního návrhu a za nový návrh.

11.6.Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a Že neexistují žádná jiná ujednání,
ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání
existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.

11.7.Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

11.8.Příkazce potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcícb
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření
stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín
č. 48/9/RM/2015 ze dne 18. 5. 2015.

11.9.Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo
odstranit vzájemným jednáním, předloží k roZhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla
příkazce.

11.10. Příkazník bere na vědomi, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č, 340/2015 Sb., o registru
sniluv (dále "registr smluv"). Příkazník souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy,
jakož i všech jednání a okolností s jej Im uzavřením souvisejících.
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11.11. Příkazník se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim
poskytnou na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.

11.12. Smluvní strany po přečteni smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyla ujednána v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vsetíně, dne - ä 12, 2019

Příkazce:

V Lipták, dne

Příkazník:

vedoucí odboru správa majetku,

investic a strategického rozvoje
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