V/

Smlouva prıkazní - provozování útulku
evidenční číslo 0001192/2017
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2430 a n. zákona
v platném Znění, takto:

č.

89/2012

Sb.,

Účastníci
Město Mělník,

nám. Míru
00237051,

se sídlem

identifikační číslo

1,

276 O1 Mělník,

Zastoupeno MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou
dále jen ,,příkaZce"

Mělnický Spolek ochránců
identifikační číslo

Zvířat, se sídlem

Řepínská 2397/18, 276 O1 Mělník,

27005275,

spolek zapsán ve veřejném rejstříku Městského Soudu v Praze, oddíl

L,

vložka 15928,

Číslo účtu

zastoupen Jaroslavou Tichou, předsedou Spolku,
dále jen „příkaZníl‹“

Předmět Smlouvy
Příkazník se zavazuje pro příkazce provozovat útulek pro opuštěná Zvířata, který je ve
vlastnictví příkazce a který tvoří Soubor nemovitých a movitých věcí nacházející se v Řípské ulici
v Mělníku, tedy Zajistit péčí o opuštěná

či nalezená Zvířata dodaná do útulku Z katastru města
Mělník, a to dle pokynů příkazce, a příkazce se zavazuje poskytovat Za to příkazníkovi odměnu.

odchycená Zvířata ze zájmového chovu, Zejména psy a kočky,
která mu budou příkazcem svěřena, řádně krmit, napájet, venčit, čistit pravidelně prostory,
v nichžjsou chována a Zajistitjejích veterinární ošetření.
Příkazník se výslovně zavazuje

Příkazník se rovněž zavazuje Zajistit pravidelný a řádný odvoz

odpadků

a

pečovat O travní

i

jiné

porosty v objektu útulku.
Příkazník

bude příkazce pravidelně informovat O počtu

a skladbě

opuštěných

Zvírat v útulku.

Odměna
Za poskytování služeb dle článku 2.1 této Smlouvy přísluší přikazníkovl Odměna, která Se
dohodou účastníků Stanovuje na castku Kč 34 500, měsíčně.

Odměna je splatná měsíčně

zpětně na základě faktury vystavené příkazníkem.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou příkazcem poskytovány příkazníkovi na účet uvedený
V Záhlaví této smlouvy.
Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti dle Zákona O účetnictví, Zejména identifikaci
příkazce a příkazníka, uvedení předmětu, částky, čísla faktury a data jejího vystavení a

splatnosti. Nebude-li

dohodnuto jinak v konkrétním případě,

činí

splatnost faktur 14 dní.
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Příkazník se zavazuje kdykoli na vyžádání příkazce

či

kteréhokoli orgánu příkazce předložit

aktuální informace o plnění této Smlouvy včetně účetních informací.

vø

Povinnosti prıkazníka
Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle Svých schopností. le povinen přitom

použít každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávaně Záležitosti, jakož takového,
í

který se shoduje S vůlí příkazce.

Od pokynů

příkazcových se přikazník

může

odchýlit jen tehdy,

pokud

je to

nezbytné v zájmu

příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho Souhlas; jinak odpovídá za škodu.
Přlkazník je povinen upozornit příkazce na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je

povinen splnítjen tehdy, když na

něm

příkazce bude přes upozornění trvat.

Příkazník je povinen plnit příkaz osobně,

nebo použít kjeho plnění
plnil příkaz Sám.

třetích osob.

Pokud však

použije třetích osob, odpovídá přikazcl, jako by

V

případě, kdy

bude

zbytečného odkladu

příkazník právně jednat za příkazce, je povinen poskytnout příkazci bez
listiny

tato právníjednání osvědčující.

bude ve věcech provozních a technických jednat Spříkazcem prostřednictvím
pracovnice či pracovníka odboru životního prostředí města Mělník.
Příkazník

v›

Povinnosti prıkazce
Příkazce je povinen nahradit příkazníkovi škodu, která

mu

vznikla v souvislosti S plněním

příkazu.

určené poverené Osoby rozhodovat O přesných
způsobech plnění příkazu podle této smlouvy.
Příkazce se zavazuje prostřednictvím

Trvání Smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2017.

oprávněn ukončit tuto Smlouvu výpovědí zjakěhokoli důvodu bez
uvedení důvodu. Smlouva zaniká uplynutím tříměsíční výpovědní doby, která počíná běžet
prvním dnem prvého měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, vněmž byla výpověd'
doručena druhému Z účastníků.
Kterýkoli Z účastníků je

i

Uzavření této smlouvy bylo Schváleno usnesením rady města Mělník

číslo

595/2017 dne

10.7.2017.
Příkazník bere výslovně na vědomí, že příkazce
Č.

340/2015

Sb.,

má podle ustanovení § 2 odst.

1 písm. b)

Zákona

O registru smluv, charakter subjektu, Snímž uzavřené soukromoprávní

Smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratne finanční pomoci podléhají
povinnému Zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto Zákona.

smlouvy, jakož

i

Srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí stím, že úplné znění této Smlouvy
včetně všech příloh bude Zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle Zákona
Příkazník je
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340/Z015 Sb., o registru smluv, V platném znění. Příkazník bere rovnez na vědomí, že registr
smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo
č.

vnitra, který slouží k

uveřejňování smluv podle zákona

umožňuje bezplatný dálkový

Č.

340/2015

Sb.,

O registru smluv a

přístup.

Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti

obsažené vtéto
smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich Souhrnu za informace, které nelze poskytnout
nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících Svobodný přístup k informacím, tedy
Zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
Zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona
Č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu
příslušných
ustanovení Zákona č.412/2005 Sb., O ochraně utajovaných informací a O bezpečnostní
způsobilosti, v platném znění) a udělují Svůj výslovný Souhlas k jejich Zveřejněníbez Stanovení

jakýchkoliv dalších podmínek.

se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci
registru
smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
Příkazce

Příkazník se zavazuje overit, Zda byla povinnost příkazce dle Č

ánku 6.5 této smlouvy řádně
povinnost příkazce dle článku 6.5 této smlouvy řádně a včas splněna, zavazuje
se příkazník zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv Sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se O nesplnění povinnosti příkazce dle článku
splněna. Není-li

6.5 příkazník dozvěděl, nejpozději však

do tří měsíců ode dne, kdy byla tato Smlouva uzavřena.

Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinností okamžikem podpisu
nabytí účinností této smlouvy je
příslušných ustanovení zákona

Č.

její

oběma

Podmínkou
řádné Zveřejnění vregístru smluv postupem podle

340/2015

Sb.,

účastníky.

O registru smluv, v platném znění.

některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelně nebo nevynutítelné či stane~li
takovým v budoucnu, nedotýká se to platností, případně vynutitelností ustanovení
ostatních, pokud Z povahy, obsahu nebo Z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato,

Je~li

se

nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro
tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v
nejvyšší

možné míře odpovídat obsahu

a účelu

ustanovení vadného.

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se

občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva

řídí

řídí

příslušnými ustanoveními

obecně závaznými právními předpisy.

Účastníci prohlašují, že jsou plně Svéprávní, že právní jednání spojená S uzavřením této

svobodně a vážně, že nikdo Z nich nejedna! v tísni ani Za jednostranně
nevýhodných podmínek, že s obsahem Smlouvy se radně seznámili, porozumělí mu, souhlasí S
ním a na důkaz toho Smlouvu podepisují.

smlouvy

učinili

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných
dodatků.
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6.

Tato Smľouva

je

uzavřena ve čtyřech vyhotoveních,

Z

nichž každý Zúčastníků obdrží dvě

vyhotovení.
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