
Smlouva o právním zastoupení

Advokát:
Zdeněk Koudelka
Optátova 46, 637 00 Brno, advokat@zdenekkoudelka.cz, www.zdenekkoudelka.cz
IČO: 63389096, plátce DPH, evidenční čísĺo advokátní komory 04176.

Klient:
Město Strakonice
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČO: 00251810
Zástupce: starosta Břetislav Hrdlička

Mestsky úrad Strakonice
Doručeno: 30.08.2021
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1. Předmět
(l) Advokát poskytne klientovi právní služby dle jeho požadavků a pokynů ve věcech

související s dodávkami tepla vyrobeného v Teplárně Strakonice a.s. konečným
zákazníkům a spory z toho plynoucími, které se týkají kvality dodávky tepla občanům
města Strakonice.

{2) Za klienta je pověřenou osobu pro jednání s advokátem starosta a dále osoby, které
starosta oznámí advokátovi.

2. Cena

(l) Advokát poskytne klientovi právni zastoupení úplatně za cenu 2 400 KČ + 21% DPH na
hodinu. Do ceny bude dále zahrnuta náhrada hotových nákladů (např. cestovné) die
advokátního tarifu.

(2) Cena bude fakturována se sp|atnostífaktur 15 dní na účet. Faktury budou doručovány
do datové schránky klienta, nebo na klientem určenou e-mailovou adresu.

3. Ostatní ujednání

(l) Smlouvu mohou písemně vypovědět obě strany kdykoliv bez udáni důvodu. výpověď'
je platná a účinná doručením druhé straně, nebude-li ve výpovědi uvedeno pozdější

f Wdatum ucinnosti.
(2) výpověd'a návrhy na změnu této smlouvy se doručujído datové schránky druhé strany,

v takovém případě se doručení posuzuje obdobně jako při doručování ve správním
řizeni. Do datové schránky lze též doručit faktury. Jinak se běžný styk koná e-mailem,

(3) Smlouva je sepsána ve dvou výhotoveních. Každá ze stran si ponechá jedno.

(4)Smlouva je platná dnem podpisu a řídí se podle ní vztahy mezi stranami i před
podpisem smlouvy.

(5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna dle zákona Č.
340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího
zveřejněniv registru smluv. "



(6) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Strakonice č.
2071/2021dne 18.08.2021.
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