
v Príkazní Smlouva 
DS201800ó35 

podle ustanovení § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Statutární město Liberec 
nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem, 
ve věcech této smlouvy zastoupené Tomášem Kyselou, 
náměstkem primátora, 
IČ 002 62 978 
(dále jen příkazce)
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Sportovní areál Liberec s.r.0. 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec 
společnost zapsaná V obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem V Ústí nad Labem, 
pod Spisovou značkou C 19906, 
zastoupená jednateli: lng. Pavlem Blažkem 

Ing. Zbyňkem Karbanem 
IČ 27075397 
(dále jen příkazník) 

uzavírají tuto Smlouvu příkazní: 

I. Předmět smlouvy 

1. Statutární město Liberec (dále jen příkazce) je vlastníkem pozemku parc. č. 1679/1, 
k.ú. Liberec, u ZŠ Barvířská, který je využíván jako Skatepark Liberec (dále jen SPL), 
včetně veškerého Vybavení a zařízení (Soubor 9ks laviček, oplocení, konstrukční 
překážky: BOX CAMEL, SLIDEBOX, PYRAMIDA, FUNBOX, SPINA, soubor 4 
ocelových ramp, dřevěný zahradní domek, kabelová přípojka NN kzahradnímu 
domku). 

2. Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že pro příkazce bude zajišťovat provoz 
a správu SPL a příkazce se zavazuje zaplatit za to příkazníkovi odměnu.
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II. Doba trvání smlouvy 

. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu určitou od 1. května 2018 
do 30. listopadu 2022, S provozováním Skateparku vždy od 1. března do 30. listopadu 
běžného roku. 

. Kterákoli ze smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu 
svýpovědní dobou 1 měsíc. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Nebude-li 
prokázáno jinak, sjednává se jako den doručení výpovědi desátý den po jejím odeslání. 

III. Cena 

_ Za plnění předmětu této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ročně 
odměnu ve výši 140.000 Kč bez DPH. 
Za rok 2018 se sjednává poměrná částka ve výší l08.888,90 Kč bez DPH. 

. Odměna se bude hradit na základě faktury ze strany příkazníka vystavené 
do 31. března běžného roku, se splatností 14 dní ode dne doručení faktury příkazci. 
Odměna za rok 2018 se bude hradit na základě faktury ze strany příkazníka vystavené 
do 31. května 2018, se splatností 14 dní ode dne doručení faktury. 

. Odměna zahmuje veškeré náklady, které příkazník nutně nebo účelně vynaložil při 
plnění svého závazku. Příkazce nebude hradit Zálohy. 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

. Příkazník je povinen zejména 

zajišťovat provoz a Správu SPL po celou dobu platnosti smlouvy, vždy V Období 
od 1. března do 30. listopadu běžného roku 

0 v měsících březen, duben, květen, červen, září, říjen a listopad V době od 
8:00 do 20:00 hodin, 

0 v měsících červenec a srpen v době od 8:00 do 22:00 hodin 
O zahájení sezony SPL dne 1. března je podmíněno příznivým počasím 

b) vydat provozní řád SPL se vstupným ZDARMA, 
c) zajišťovat údržbu překážek a plochy SPL, 
d) provozovat kontaktní linku pro uživatele SPL, 
e) provozovat kontaktní linku pro pořadatele akcí ve SPL, 
Í) informovat příkazce O pořádání akcí v areálu, 
g) zajišťovat propagaci SPL, 
h) provádět na vlastní náklady drobné opravy v rozsahu do 2000,- Kč (za jednotlivou 

opravu), 
i) oznamovat nutnost oprav většího rozsahu nad 2000,-Kč, 
j) zajišťovat úklid SPL a sečení trávy, 
k) provádět dohled nad stavem vybavení a nemovitosti jako takové, 
1) vykonávat dohled a řešit umísťování soukromých překážek a dalšího vybavení, 
m)vykonávat veškerou činnost S odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce 
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n) zajistitzsvoz odpadu 
o) zajistit úklid přilehlých prostor (zejména trávníky, cyklostezka). 

2 Příkazce je povinen 

a) zajistit údržbu a opravy nemovitostí (oplocení, osvětlení, občanské vybavení), 
b) zajistit přístup do SPL, 
c) financovat opravy většího rozsahu nad rámec plnění vyplývajícího Z této smlouvy. 

Příkazce odpovídá za škody vzniklé na jeho majetku Vareálu SPL, Za podmínek 
dodržení smlouvy ze strany příkazníka. Příkazník Zodpovídá za újmu na zdraví návštěvníků SPL vzniklou zanedbáním jeho povimiostí vyplývajících Z této Příkazní 
smlouvy. 

V. Závěrečná ustanovení 

Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu pozomě přečetli, že ta vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, byla uzavřena Vážně, nikoli V tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

Tuto smlouvu lze měnit jen číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna V registru smluv 
podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv). 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv V souladu 
s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 

Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady města Liberec č. 501/2018 ze dne 
17. 4. 2018. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopísech, každá Ze smluvních stran obdrží po jednom Z nich. 

Smluvní Strany souhlasí, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutámího města Liberec (wWw.liberec.cZ) Svýjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených V této smlouvě.
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9. Smluvní Strany berou ná vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účimíostí této 
Smlouvy, nese veškerou odpovědnost Za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to iv případě, že druhá Strana takové plnění přijme á potvrdí jeho přijetí. 

v Lihøxøi ánę v Lihøføi ánø L ?> vv. Z 0“18~ 
- 

Iz -U5- 2018 

Za příkazce Za pıˇíkazníka 

Ťšlnš Kysěià ił{àÍ`ı5à`v'èì'iš'ià'žěi 
''''''''''''''''' " 

,,„,,íěStek primá 1 jednatel Sportovního areálu Liberec S.rO. 

lng. Zbyněk Karbij, 
jednatel Sportoˇšáho areálu Liberec S.r.0.
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