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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon činnosti technického dozoru na stavbě 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 
 Příkazce:  Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice 

Adresa:  Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice 
IČ:         00845451 
DIČ:      CZ00845451 – plátce DPH 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:    1649304329/0800 
jednající prostřednictvím:     Ivo Mikulica, starosta  
jednající k věcem technickým:  Ivo Mikulica, Zuzana Šimíková,DiS.   
     

 Příkazník:  Ing. Jaroslav Průša 
Adresa: ul. Slovanská 1224/9, 736 01 Havířov 
IČ:      10032860 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
Evidující úřad:  555088 – Magistrát města Havířova  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.     
Číslo účtu:   0034404193/0800 

            Neplátce DPH 
Článek II. 

Základní ustanovení 

Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a uzavírají podle § 2430 a násl. 
obchodního zákoníku tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“). 

 
Článek III. 

Předmět smlouvy 
 

Příkazce je investorem stavby „Protipovod ňová opatření-oprava opěrných zídek a opěrných 
břehů Ludgeřovického potoka-odstranění havarijního stavu“.   
 
Předmětem smlouvy je zajištění občasného technického dozoru investora na stavbě: 
„Protipovod ňová opatření-oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického 
potoka-odstranění havarijního stavu“ příkazníkem. 
 
k.ú.:  Petřkovice u Ostravy    obec:  Ostrava  
 

Podle projektové dokumentace zpracované:  
firmou Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, 702 00 Ostrava 
Protipovodňová opatření-oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka – 
odstranění havarijního stavu – projektová dokumentace pro ohlášení stavby 

Dále v návaznosti na Smlouvu o dílo na dodávku předmětné stavby, nebo její dílčí části uzavřené 
příkazcem se zhotovitelem:  
STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava-Radvanice, ze dne 13. 9. 2018 
a dále dle prokazatelných dispozic a požadavků příkazce respektujících obvyklé, případně 
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dohodnuté lhůty realizace, odborné technické normy, vydaná správní rozhodnutí a související 
právní předpisy.  
 

Plnění příkazníka dle této smlouvy bude ve věcném a časovém rozsahu dokladováno měsíčním 
výkazem prací a výkonů, ve kterém bude specifikováno: datum plnění, počet hodin v jednotlivých 
dnech, stručný popis práce a výkonů, měsíční součet hodin.  
 

Článek IV. 
Lhůta plnění 

 Zahájení činnosti příkazníka:     říjen 2018  
 Ukončení činnosti příkazníka:   září  2019  
 

Článek V. 
Výše úplaty 

Příkazce uhradí příkazníkovi za dodávku předmětu plnění částku ve výši do 54 800,- Kč, a to dle 
skutečně provedené práce. Tato úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná.  
Úplata za činnost a výkony příkazníka bude prováděna měsíčně, převodem na účet, na základě 
příkazcem odsouhlaseného měsíčního výkazu prací a výkonů a řádné faktury. Hodinová zúčtovací 
sazba činí 400,- Kč.  
Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci. 

 

 
Článek VI. 

Ostatní ujednání 
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě 
vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení. 

 
 

Článek VII. 
Doložka platnosti 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
Uzavření této příkazní smlouvy schválila Rada městského obvodu Petřkovice na své 92. schůzi dne  
2. 10. 2018, usnesení č. 1229/92. 

 
 V Ostravě-Petřkovicích dne 3. 10. 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
…………………………………. ………………………………. 
Příkazce Příkazník 
Ivo Mikulica, starosta Ing. Jaroslav Průša 


