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Příkazní smlouva

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Pelhřimovská vodárenská s.r.o., Radětínská 1158, Pelhřimov, IČO: 046 05 683, zastoupená

jednatelem společnosti Ing. Vlastimilem Sebestou (dále jen „příkazce“)

a

Město Pelhřimov, Masarykovo nám.1, Pelhřimov, IČO: 002 48 801, zastoupené starostou

Ladislavem Medem a místostarostou Ing. Josefem Kochem (dále jen „příkazník“)

uzavírají tuto

s m l o u v u:

I.

Příkazník se tímto zavazuje, že pro příkazce vykoná jeho jménem činnost, a to vedení

hotovostní pokladny pro vybírání úhrad za vodné a stočné na základě faktur vystavených

příkazcem (dále jen „příkaz“).

II.

Tato smlouva se uzavírá s účinností od 01. 08. 2022 na dobu neurčitou stím, že ji může

vypovědět kterákoli smluvní strana i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 6 měsíců a její

běh začíná prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

III.

Práva a povinnosti příkazníka
Příkazník je povinen provést příkaz svými zaměstnanci.

2. Příkazník zajistí hardware, místnost a její označení včetně navigačního systému,

zaměstnance, bezpečnost hotovosti a eV. pojištění.
3. Příkazník je povinen dodržovat pokladní limit stanovený tajemníkem MěÚ, po dohodě

s příkazcem, ve výši 50.000,- Kč.

4. Příkazník má právo na odměnu za provádění příkazu ve výši 1.000,- Kč (včetně DPH/

čtvrtletí), který bude příkazcem poukazován na základě zasílaných daňových dokladů na

účet příkazníka č. 19-622101359/0800.
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IV.

Práva a povinnosti příkazce
1. Příkazce sdělí příkazníkovi číslo účtu pro ukládání hotovosti, pokud si nebude schopen

hotovost vyzvednout osobně, vždy operativně po telefonické dohodě s pokladní MěU.
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Příkazce zajistí software a proškolení zaměstnanců příkazníka, se kterými příkazník uzavře

dohodu o hmotné odpovědnosti.

Svoje zaměstnance si řídí příkazník.
Příkazce upozorní plátce na nutnost provádění úhrady pouze na základě faktury vystavené

příkazcem (je nutné kontrolovat variabilní symbol faktury), a pouze V hotovosti,
V pokladních hodinách příkazníka. Platba kartou není odběratelům umožňována.

Příkazce určí podmínky pro předávání dokladů - termín, obsah, způsob. Vždy při
vyzvedávání hotovosti převezme příkazce od pokladní MěÚ pokladní knihu, jednotlivé
pokladní příj emky a přebíranou hotovost, převzetí potvrdí příkazce na pokladní Výdejce.
Příkazce se zavazuje odměnu dle čl. III. této smlouvy příkazníkovi zaplatit na základě

zasílaných daňových dokladů.

Příkazce je oprávněn provádět 1x za čtvrtletí namátkovou kontrolu pokladní hotovosti.

Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro činnost podle této smlouvy potřebné
podklady a informace, včetně těch, o něž bude požádán a budou mu známy.

V.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky nebo smlouvou novou.

Smluvní strany stvrzují, že plnění ztéto smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní

korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě

nejsou obchodním tajemstvím.
Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve

smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v registru smluv

zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Obě strany

se dohodly, že zveřejnění smlouvy zrealizuje příkazník.
Kontaktní osoba příkazce:

Hana Tulisová, vedoucí ekonomického oddělení, XXXXXXX XXX XXX

Kontaktní osoba příkazníka:
Bc. Lenka Nováková, vedoucí odboru finančního, tel: XXX XXX XXX

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv, to je dne
...................

V Pelhřimově, dne
........
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