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Příkazní smlouva č.4
Obec Prackovice nad Labem
IČ: 00264229
Prackovice nad Labem č.p.54
411 33 Prackovice nad Labem
(dále jako „Příkazce" na straně jedné)
a
Ing.Tomáš Saidl
IČ:67885764, DIČ: CZ6712120393
bytem Jizerská 2946/63
400 11 Ústí nad Labem
(dále jako „Příkazník")
(Příkazce a Příkazník společně dále také jako „Smluvní strany"
nebo každý samostatně jako „Smluvní strana")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §
2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník"), tuto

příkazní smlouvu
I.
Úvodní ustanovení
1.1 Příkazce prohlašuje, že dne 15.12.2014 uzavřel jako objednatel se
společností Gerhard Horejsek a spol. s r.o., Realizace staveb,
Králodvorská 1081/16, Praha 1, 110 00 jako zhotovitelem (dále jako
„Zhotovitel") smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva o dílo"), jejímž
předmětem je zhotovení stavby “Zateplení obecního úřadu - obec
Prackovice nad Labem” pro Příkazce, přičemž se jedná o zateplení
budovy a výměnu oken na budově OU čp.54, 411 33 Prackovice n.L. dle
projektové dokumentace vyhotovené společností AXIOM engineering,
s.r.o., Ing.Jan Limberský, MBA, s.r.o., 53002 Pardubice (dále jako
„Dílo"), která je spolufinancována ze zdrojů EU prostřednictvím OPŽP.
1.2 Příkazník prohlašuje, že byl seznámen s obsahem Smlouvy o dílo.
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II.
Práva a povinnosti smluvních stran
2.1 Příkazník se za účelem splnění předmětu Smlouvy o dílo zavazuje
osobně a s veškerou péčí a pečlivostí provádět pro Příkazce jeho
jménem a na jeho účet zejména následující činnosti:
provádět kontrolu provádění Díla včetně sledování, zda je Dílo
realizováno dle podmínek dohodnutých ve Smlouvě o dílo, tj.
zejména dle požadavků Příkazce, platných norem, obecně
závazných předpisů a doporučených předpisů a metodik,
podepisovat zápisy o provedené kontrole v souladu se Smlouvou o
dílo,
provádět konzultace se Zhotovitelem, a to včetně konzultací
týkajících se následné péče o Dílo,
poskytovat Zhotoviteli informace a udělovat pokyny upřesňující
požadavky na Dílo v rozsahu sjednaném Smlouvou o dílo
podrobný popis činností příkazce tvoří Přílohu č.1 Nabídka na
výkon činnosti TDI
2.2 Příkazník není oprávněn měnit Smlouvu o dílo a uzavírat k ní
jakékoliv dodatky.
2.3 Příkazník je povinen plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy
osobně.
2.4 Příkazník se zavazuje řídit se písemnými a ústními pokyny
Příkazce. Pokud se domnívá, že je v zájmu Příkazce odchýlit se od
těchto pokynů, je Příkazník povinen Příkazce neprodleně kontaktovat
a projednat s ním možnou změnu pokynů. Příkazník odpovídá za škodu
způsobenou při plnění této smlouvy, jestliže škoda vznikla v důsledku
nedovoleného odchýlení se od pokynů Příkazce.
2.5 Příkazník se zavazuje doporučit Příkazci převzetí Díla pouze v
případě, že toto Dílo bude provedeno Zhotovitelem řádně a v souladu se
Smlouvou o dílo. Příkazník je povinen připojit na písemný protokol o
předání a převzetí Díla své vyjádření, zda má k
převzetí Díla
Příkazcem připomínky a tyto blíže specifikovat.
2.6 Příkazce je povinen, bude-li to pro splnění příkazu dle této smlouvy
nezbytné, vystavit Příkazníkovi písemnou plnou moc za účelem splnění
příkazu podle této smlouvy.
2.7 Pokud Příkazník poruší jakoukoliv z povinností uvedených v odst.
2.1 nebo odst. 2.5 této smlouvy, zavazuje se uhradit Příkazci na jeho

Veřejná zakázka:

„Zateplení obecní ho úřadu – obec Prackovice n.L.“
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU

písemnou výzvu za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši
5 000 Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Příkazce na
náhradu škody.
III.
Úhrada nákladů Příkazníka
3.1 Tato smlouva se sjednává jako úplatná. Příkazce se zavazuje
uhradit Příkazníkovi paušální částku za vynaložený čas a hotové
výdaje nezbytné ke splnění příkazu a při provádění příkazu v
předpokládané výši 22.800,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc osm set korun
českých) (dále jen „Úplata”). Cena je stanovena jako hodinová sazba za
předpokladu dokončení stavby v termínu do 12 týdnů od zahájení, viz
Příloha č.1 Nabídka na výkon činnosti TDI.
3.2 Příkazce se zavazuje uhradit Příkazníkovi Úplatu po předání
dokončeného Díla nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení
faktury, kterou je Příkazník oprávněn vystavit bez zbytečného
odkladu.
IV.
Doba trvání smlouvy
4.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva uzavírá na dobu
určitou, a to do okamžiku předání řádně dokončeného Díla
Zhotovitelem Příkazci. Tím nejsou dotčena ustanovení občanského
zákoníku o zániku závazku, včetně oprávnění Příkazce kdykoliv
odvolat jednotlivý příkaz nebo oprávnění Příkazníka tuto smlouvu
vypovědět. Závazek Příkazníka založený touto smlouvou neskončí
dříve než uplynutím 2 (dvou) měsíců od doručení výpovědi Příkazci.
Příkazník je v takovém případě vždy povinen učinit vše, co nesnese
odkladu, aby Příkazce neutrpěl újmu na svých právech.
V.
Závěrečná ustanovení
5.1 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření.
5.2 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy
druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a
nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá právní a jiná jednání,
která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy.
5.3 Veškeré písemnosti budou doručovány na adresu smluvních stran
uvedenou v označení smluvních stran v úvodu této smlouvy, pokud
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některá ze smluvních stran písemně neoznámí jinou adresu. Bez
ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují právní
předpisy, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje,
předpokládá anebo umožňuje, bude považována za doručenou, byla-li
doručena smluvní straně na adresu uvedenou v označení smluvních
stran v úvodu této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní
strana písemně oznámí druhé smluvní straně.
5.4 Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují dle výslovné vůle
smluvních stran písemnou formu.
5.5 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane
neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či
zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost
smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je
takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od
zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné,
neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným
ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat
podstatě a smyslu původního ustanovení.
5.6 Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5.7 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
V Prackovicích nad Labem dne 15.prosince 2014
……………………………………………….
Za Obec Prackovice nad Labem
Mgr.Andrea Svobodová Křešová
starostka

………………………………………………..
Za TDI
Ing.Tomáš Saidl

