
SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
(dále jen "smlouva")

uzavřená dle § 2430 a násl. a § 2358 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

Obec Kolová
se sídlem:
IČ,
Zastoupený:

Kolová 16
00254673
Mgr. Jakubem Jiskrou

Telefonní spojení: +420 777207200, +420607670665
e-mail : starosta@kolova-haje.cz, obec@kolova-haje.cz
(dále spoleČně téŽ j"n jako "příkazce" nebo "stavebník")

a

Ing. Petr Urgač
se sídlem: MysĹivecká 403/12, Kadovy Vary, PSČ 360 07
IČ: 13761447 DIČ: CZ6205270907
autorizovaný inženýr: ČKAIT 0300720
korespondenČní adresa: Myslivecká 403/12, 360 07 Karlovy Va'y
fyzická osoba podnikající dle Živnostenského zákona nezapsaná v OR
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Karlovy Va'y
Č. úČtu:
Telefonní spojení:
e-mail:
(dále téŽ jen jako "příkazník")

II.
Předmět smlouvy

II.1. Příkazce je objednatelem díla: "ZŠ Kolová, odborné učebny" (dále téŽ jen "stavba";
investor a vlastník stavby je příkazce). Příkazník se zavazuje, Že v rozsahu dohodnutém v této
smlouvě a za podmínek v ní uvedených pro příkazce na jeho úČet a jeho jménem zajistí odborné
a specializované poradenství:technický/stavebM dozora dalŠí související Činnosti ve věci stavby

' P V r P · O " ·k maximalní ochrane prav, zajmu a tn'vestice příkazce.

II.2. Příkazník se zavazuje na svůj náklad a nebezpeČí zajistit a provést pro příkazce
poradenství a Činnosti dle Článku II.1. smlouvy zahrnující zejména:

1.
2.

3.
4.

Technická pomoc pro příkazce a zhotovitele stavby;
Zajištění technického/stavebního dozoru po celou dobu průběhu realizace stavby, a to
s minimální Četností osobního plnění a kontrol příkazníka na místě realizace stavby:
'iikrát v kaŽdém kalendářním týdnu trvání smlouvy
Kontrola stavebních prací dle projektové dokumentace
ÚČast na hlavním kontrokúin dni stavby, vyhotovení zápisu z kontrolního dne
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Přebírání veškerých konstrukcí před zakrytím zápisem do ŠD
Vedení a kontrola stavebního deníku
ŘeŠení případných změn stavby ve spolupráci s projektantem
Odsouhlasování prostavěností na stavbě a měsíČní fakturace
Odsouhlasování případných víceprací a méněprací
PrůběŽná fotodokumentace stavby
ZávěreČné předání a převzetí díla - soupis vad a nedodělků

P V V r P V P PZaverecne vyuctovani stavby
Kolaudace stavby

II.3. Příkazce se zavazuje, Že za plnění předmětu smlouvy zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši
P P Vsjednane v teto snilouve.

III.
Způsob plnění předmětu smlouvy

III.1. Při plnění předmětu smlouvy se příkazník zavazuje dodrŽovat vŠeobecně závazné právní
předpisy, ujednání této smlouvy, dohodnuté nebo předloŽené pokyny a podklady předané mu
příkazcem.

III.2. Předmět smlouvy j" příkazník povinen zabezpeČovat s náleŽitou odbornou péČí v souladu
se zájmy a pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se smí příkazník odchýlit pouze tehdy, její to
naléhavě nezbytné vzhledem k zájmům příkazce a jen tehdy, nelze ii vČas získat souhlas příkazce

III.3. Příkazce se zavazuje platit příkazníkovi odměnu podle ČI. VI. této smlouvy, sdělovat
příkazníkovi vČas vŠechny související skuteČnosti, pokyny a předkládat listiny, potřebné
k řádnému plnění této smlouvy příkazníkem.

III 4. Příkazník se zavazuje provést plnění dle této smlouvy osobně.

III.5. Příkazník můŽe ke splnění povinnosti pouŽít jinou osobu pouze po předchozím písemném
souhlasu příkazce.

III.6. Obě smluvní strany se zavazují poskytovat si při plnění této smlouvy potřebnou
souČinnost v dohodnutých termínech nebo v termínech stanovených příkazcem.

IV.
Čas plnění

W.1. Příkazník se zavazuje, Že předmět smlouvy bude pro příkazce vykonávat v období od 22.
08. 2022 do 31. 06. 2023. Příkazník se zavazuje zahájit Činnosti tvořící předmět smlouvy
nejpozději následující den od přijetí ústního či písemného pokynu příkazce, pokud se strany
nedohodnou jinak, a dokonČit přísluŠné práce v termínech dle dohody s příkazcem nebo
v termínech stanovených příkazcem.

lV.2. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou souČinnost. Po dobu prodlení
P V · · e · V V ' V P P V ·s poskytnutim souctnnost1, která je nezbytne nutria pro činnost (pro pokracovam cinnost1)
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příkazníka a kterou nemůŽe příkazník v rámci ustanovení této smlouvy zajistit jinak, není
příkazník v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět smlouvy ve sjednaném termínu.

V.
Spolupůsobeni a podklady příkazce

V.1. Předmět smlouvy příkazník provede a splní podle pokynů a podkladů předaných
příkazcem a v termínech stanovených či sjednaných pro jednotlivé Činnosti tvořící předmět
smlouvy.

V 2. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, Že v rozsahu nezbytně nutném na
vyzváni" poskytne příkazníkovi souČinnost při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesněni",
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto souČinnost
poskytne příkazce příkazníkovi bez zbyteČného odkladu v moŽném termínu pro příkazce. Bude-li
plnění smlouvy vyŽadovat, aby se příkazník v rámci právního jednání za příkazce prokázal plnou

P r · ' F P r V Pmoci, vystavi mu ji příkazce, a to dle sveho uvazeni.

VI.
Cena předmětu plnění (odměna) a platební podmínky

VI.1. Odměna za předmět smlouvy sjednaný v této smlouvě je sjednána dohodou smluvních
stran jako pauŠální a Činí 34.000,- KČ měsíČně bez DPH (slovy' ůicetČtyřitísíc korun českých
bez DPH; dále a výše jen "odměna"). Příkazce uhradí spoleČně s odměnou příkazníkovi také
Částku odpovídající přísluŠné výši daně z přidané hodnoty, a to ve výši dle platných právních
předpisů. Dohodnutá odměna zahrnuje i náhradu veškerých nákladů, které nutně nebo nezbytně
příkazník vynaloŽil a vynaloŽí při plnění svého závazku dle této smlouvy.

VI 2 Příkazce se zavazuje platit příkazníkovi odměnu měsíČně na základě vystaveného
daňového dokladu (faktu'y), j"hož splatnost bude 14 dní od doruČení příkazci. Zdanitelné plnění
se považuje za uskuteČněné vŽdy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

VI.3. V případě, Že příkazce bude poŽadovat dalŠí práce nad rozsah stanovený v předmětu této
smlouvy, musí být uzavřen příslušný písemný dodatek k této smlouvě, jinak není příkazník
oprávněn poŽadovat po příkazci úhradu takovýchto prací.

VII.
Ukončení smlouvy

VILI. Příkazce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět, a to bez uvedení důvodu.
výpovědní lhůta Činí jeden měsíc a poČíná běŽet následujícím dnem ode dne doruČení výpovědi
příkazníkovi. Příkazník je povinen do doby uplynutí výpovědní lhůty pokraČovat v Činnosti
v souladu s touto smlouvou. Příkazník je dále povinen zařídit vŠe, co nesnese odkladu, dokud
příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli.

VII.2. Příkazník je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět, a to bez uvedení důvodu.
výpovědní lhůta Činí jeden měsíc a poČíná běŽet následujícím dnem ode dne doruČení výpovědi
příkazci Příkazník je povinen do doby uplynutí výpovědní lhůty pokraČovat v Činnosti v souladu
s touto smlouvou. Příkazník je dále povinen zařídit vŠe, co nesnese odkladu, dokud příkazce nebo
jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli.
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VII.3. Tuto smlouvu lez ukonČit i vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

VIII.
Závěrečná ujednání

o"q
* CG

C%\::

VIII.1. Tato smlouva můŽe být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou případů, kde je výslovně
předpokládána dohoda obou smluvních stran v jiné podobě či formě. Právní jednání uČiněné
elektronickými nebo jinými technickými prostředky ('"jména e-mailové či datové zprávy) nejsou
pro úČely změny nebo doplnění této smlouvy povaŽovány za písemnou formu. PoŽadavek na
dodrŽení písemné formy platí i pro případné zruŠení smlouvy. Ústní vedlejší ujednání nebyla mezi
smluvními stranami sjednána.

VIII.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a úČinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami. Tato smlouva je "ypracována ve dvou vyhotoveních, z nichŽ po jednom obdrŽí kaŽdá
ze smluvních stran.

P P V r V P P V P V e · r ·VIII.3. Sniluvni vztahy touto smlouvou výslovne neupraveně se ndi pnslusnnn1 ustanovennm
obČanského zákoníku, jakož i dalŠími souvisejícími platnými právními předpisy Ceské republiky.

VIII.4. Smluvní strany po jejím přeČtení prohlašují, Že souhlasí s jejím obsahem, Že smlouva byla
sepsána urČitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze
stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kolové dne: 19. 08. 2022

OBEC KOLO VA"
36214 KOLOVÁ

Karlovarský k'aj
' 5'

Ma..., yg

'"r. Jakub Jis

\_

příkazník
j
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