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PRÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb.,§ 2430 a následujících občanského zákoníku

1.
SMLUVNÍ STRANY

Příkazce Město Kravaře
zastoupený Mgr. Monika Brzesková - starostka
sídlo Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře
IČ 00300292
Bank. spojení 
č.účtu
Telefon 553 977 911
E-mail posta@kravare.cz
Příkaznik Jakub Horáček - EKO RIA
zastoupený Jakubem Horáčkem - majitelem firmy
sidlo Partyzánská 55, 792 01 Bruntál

odborný zást.
pobočka:

 - autorizovaný inženýr

IČ
v oboru pozemní stavby, autorizace č.41804
68154950

DIČ
Bank. spojení
č.účtu
Telefon
E-mail

Smluvní strany uzavírají tímto tuto smlouvu:

2.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Výchozí podklady
2.1.1. Název stavby : Revitalizace sportovního areálu Olšinky
2.1.2. Místo stavby : Město Kravaře
2.1.3. Investor : Město Kravaře
2.1.4. Celkové náklady

stavby : 11,6 mil. Kč bez DPH

2.2. Termín činnosti
2.2.1. Zahájení : 07/2021
2.2.2. Dokončení : 31.10.2022
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3.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Příkazník se zavazuje, že v rámci výkonu inženýrské činnosti zařidi za
podminek dohodnutých v této smlouvě za úplatu pro přikazce jeho jménem a
na jeho náklady inženýrskou činnost v rozsahu dle bodu č. 3.1.1. této
smlouvy.

3.1. Výkonové fáze inženýrské činnosti
3.1.1. Práce spojené s realizaci stavby:

výkon technického dozoru investora 
rozsah činnosti - Ix týdně .... 3 hodiny

Popis služby: Technický dozor investora (TDI)

Výkon technického dozoru investora (TDI):
- zabezpečeni zahájeni (předáni staveniště včetně vymezeni podminek 
provozu staveniště při souběhu činnosti provozovatele) a plynulého 
pokračováni práci na stavbě,

- kontrolni činnost při prováděni stavebních práci a realizaci provozních 
souborů dle potřeby se zaměřením zejména na plněni kvalitativních a 
ostatních podminek smlouvy a závazných českých norem a předpisů,

- kontrola dodržováni harmonogramů a lhůt výstavby,
- kontrola plněni podminek stavebního povoleni a dalších závazných 
dokumentů pro výstavbu,

- zpracováni podkladů pro kontrolni dny stavby,
- organizace kontrolních dnů stavby,
- účast na poradách a jednáních orgánů zadavatele,
- likvidace faktur v rozsahu cenové a věcné kontroly,
- oponentura při sestaveni programu kontrol a zkoušek a oponentura při 

vyzkoušeni, předáni a převzetí jednotlivých části dila a stavebních 
objektů stavby v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv,

- organizační zajištěni přípravy k předáni a převzetí stavby a vlastního 
přejímacího řízeni, včetně zajištěni protokolů, atestů, revizních zpráv, 
písemnosti a dalších dokladů souvisejících s realizaci stavby, jeji 
uváděni do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu 
smluv o dilo s generálním dodavatelem stavby,

- účinná spolupráce s dotčenými orgány státni správy a samosprávy v celém 
průběhu realizace v kooperaci s investorem a generálním dodavatelem 
stavby.
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4.
TERMÍN PLNĚNÍ

4.1. Příkazník se zavazuje vykonávat činnost v rozsahu čl. 3 této smlouvy 
po celou dobu realizace stavby s terminem zahájeni a ukončeni 
stavby.

4.2. V připadě, že dojde k prodlouženi doby realizace z důvodů, které 
nebudou na straně přikaznika, smluvni strany upravi čas plněni 
formou písemného dodatku k této smlouvě.

4.3. Přikazce se zavazuje vytvořit takové podminky, aby přikaznik mohl 
činnost v rozsahu bodu čl.3 této smlouvy řádně a včas plnit, za 
uvedené činnosti zaplatit přikaznikovi odměnu v dohodnuté výši a 
v terminech platby.

5.
CENA ZA INŽENÝRSKOU ČINNOST

5.1. Přikazce zaplati přikaznikovi odměnu za činnost v rozsahu čl.3 této 
smlouvy. Cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran.

5.2. Přikazce poskytne přikaznikovi celkovou úhradu za předmět smlouvy dle 
bodu 5.3.1. platebních podmínek této smlouvy.

5.3. Piatební podmínky
5.3.1. Přikaznik předloži přikazci fakturu za prováděnou inženýrskou 

činnost:
výkon technického dozoru investora .............  199 600,- Kč bez DPH

5.3.2. K částkám uvedeným v bodě 5.3.1. bude přikaznik účtovat 21%DPH.
5.3.3. Lhůta pro splatnost měsíčních faktur poměrovým způsobem z celkové 

částky uvedené v bodu 5.3.1. je do 14-ti dnů od jejiho doručeni.

6.
PLNÁ MOC

6.1. Přikazce(investor či objednatel) - ve vztahu k třeti straně uděluje 
timto přikaznikovi plnou moc, aby podle § 2439 občanského zákoníku 
vystupoval při zabezpečováni činnosti uvedené v čl.3 této smlouvy 
jako jeho zástupce. Přikazce si vyhrazuje právo schvalováni smluv o 
dilo včetně dodatku a všech dokumentů potřebných pro realizaci dila.

6.2. Přikaznik bude vůči třetim osobám vystupovat jako zplnomocněný 
zástupce přikazce.

6.3. Úkony takto uskutečněné zavazuji přikazce i přikaznika plně a 
nerozdílně.

6.4. Plná moc konči předáním a převzetím dokončeného dila zhotovitelem bez 
vad a nedodělků.
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7.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

7.1. Příkazník bude průběžně a pravidelně informovat přikazce o stavu 
realizace dila.

7.2. Přikaznik bude organizovat pravidelné porady a odesílat kopie 
důležité korespondence přikazci.

7.3. Přikaznik bude při zabezpečováni činnosti dle čl.3 této smlouvy 
postupovat s odbornou starostlivosti v zájmu přikazce a podle jeho 
pokynů.

7.4. Pokud uzavřené dohody máji vliv na předmět nebo termin plněni závazku 
musi být součásti této dohody i způsoby úpravy ceny.

7.5. Přikaznik je povinný odevzdat přikazci bez zbytečného odkladu 
úředni doklady a věci, které ziskal jménem přikazce při zabezpečováni 
činnosti uvedené v čl.3 této smlouvy od třeti osoby.

7.6. V rámci plněni této smlouvy se smluvni strany zavazuji, že v nezbytně 
nutném rozsahu na vyzváni poskytnou spolupráci při zajištěni 
podkladů, doplňujících údajů a stanovisek nutných pro naplněni této 
smlouvy.

8.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je dán podpisem souhlas s obsahem 
smlouvy a doručena druhé straně.
Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým obsahem.

8.2. Měnit, doplňovat nebo rušit smlouvu je možné jen formou písemných 
dodatků, které budou platné pokud budou řádně potvrzené a podepsané 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.3. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda v celém 
textu. K návrhu dodatku k této smlouvě se smluvni strany zavazuji 
vyjádřit ve lhůtě 7 dnů od doručeni návrhu.

8.4. Právni vztahy z této smlouvy vyplývajíc! se řidl příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

8.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platnosti 
originálu. Dvě obdrži přikazce a dvě přikaznik.

8.6. Obě strany podpisem stvrzuji, že podpis této smlouvy je projevem 
jejich svobodné vůle a nebyl učiněn v tisni.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 
zákona ě. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
vc znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady 
města na její Íí,.„ schůzi konané dne 1...'....2222


