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PříkaznI smlouva
uzavřená podle § 2430 a násl. Občanského zákoníku 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Příkazce:

IČ:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupen:

a

PříkaznIk:
se sídlem:
vedený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
lČ:
DIČ,
Zastoupen:

Obec Branka u Opavy
se sídlem: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
lČ: 478 12 303
neplátce DPH
Česká spořitelna a.s.
1846405399/0800
starostou obce PhDr. Michaelem Ratajem, Ph.D,

Radim VIcha
B 749 01 V v
u ŽÚ ve VItkově
Česká spořitelna a.s.

46107304
neplátce DPH
ve věcech smluvních Radimem Vichou, ve věcech technických

uzavÍrajÍ tuto přIkazní smlouvu v rozsahu a za podmínek zejména dle § 2430 - 2444
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

za účelem

vykonat přIkaznIkem pro příkazce plán BOZP a činnost koordinátora BOZP v rozsahu
této smlouvy, a to uskutečněním veškerých právních i faktických jednání, které bude
příkaznIk vykonávat jménem příkazce a na jeho účet.

ll. Předmět smlouv'y

1. Předmět smlouvy:
Na základě dohody smluvních stran pověřuje příkazce přIkaznIka prováděním výkonu
koordinátora BOZP a zpracovat plány BOZP při realizaci stavby:

,,Sociální bydlení Havličkova č. pop. 1 v Brance u Opavy",
a to podle:

- projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Janem Krejsou, LAPLAN s.r.o., cejl
504/38, 602 00 Brno, ve stupni projektové dokumentace pro realizaci stavby

- stavebního povolení: H/3612/2019/OVaÚP/ha ze dne 3, 1. 2020, vydané Městským úřadem
Hradec nad Moravici, oddělením výstavby a územního p|ánovánÍ, rozhodnutí nabylo právní
moci 11. 1. 2020

- smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Příkazcem jako objednatelem a
zhotovitelem stavby ldále jen "smlouva o dílo"/.
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Přlkaznľk na sebe bere obstarání záležitosti podle této smlouvy.

2. Rozsah činnosti přIkazníka:
PříkaznIk se zavazuje vykonat pro příkazce činnost koordinátora BOZP v rozsahu výkonů:

- zpracovat plán BOZP pro výše uvedené objekty
- odeslat oznámení na OlP
- vykonávat činnost koordinátora BOZP v rozsahu kontrolnIch prohlídek staveniště, a tolx měsíčně za účasti investora, lx týdně náhodně bez účasti investora
- vypracovávání písemné zprávy koordinátora BOZP z kontrolní činnosti po ukončeni

stavby

1. Termin zahájeni:

2. Termin ukončení:

Ill. Doba plnění

činnost koordinátora bude zahájena nejdříve 30 dnů před
předáním staveniště zhotoviteli.

v souladu s terminy uvedenými ve smlouvě o dílo mezi
zhotovitelem stavby a příkazcem, jako objednatelem,
předáním stavby příkazci, nejpozději však do 12 měsíců
od zahájení stavby.

IV. Odměna příkazníka

1. Odměna za výkon činnosti koordir)átora BOZP a zpracování plánu BOZP v rozsahu dle ČI.
ll. odst. 2. je stanovena konečnou pevnou částkou:

výkon koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP

Cena celkem bez DPH: KČ
DPH 21% Kč
Cena celkem VC. DPH: 98.345,-- KČ

2. Pokud jde o škodu vzniklou přÍkazníkovi v souvislosti s plněním příkazu, příkazce hradí
pouze tu škodu, kterou sám zavinil.

3. Příkazce se zavazuje za provedené práce zaplatit přÍkazníkovi cenu uvedenou ve smlouvě.
4. Příkazce poskytne pňkazníkovi odměnu pouze, pokud nastane výsledek předvídaný

účelem této smlouvy. Ustanovení § 2438/2 občanského zákoníku se tedy pro závazek z této
smlouvy nepoužije.

5. Dojde-li při plnění předmětu této smlouvy k opakovanému či závažnému porušeni
přÍkazníkových povinností, je příkazce oprávněn jednostranně přiměřeně snížit
přikazníkovu odměnu, a to i zpětně při dodatečném zjištění takovýchto příkazcových
porušeni povinnosti. Uplatněním tohoto nároku není dotčen nárok na náhradu případné
škody ani nárok na smluvní pokutu (dle ČI. VI.).

V. Platební podmÍnkV

1. Příkazce neposkytuje žádné zálohy.

2. Příkazník je oprávněn vystavit faktury následovně:
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a. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 30% a 60% prostavěnosti
stavby bude příkazníkem vystavena faktura, a to vždy na částku ve výši 30 % z
odměny dle ČI. lV odst. 1 této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje
tato částka DPH).

b. Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši
zhotovitelem vystavených a odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti
stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu
stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků) a
bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace zhotovitele
prokazujÍcÍ dosaženi úrovně procenta prostavěnosti stavby.

c. ý.mtg zp,ůspb,em budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plněni)

,,, ,.ŔŕÍkaz|íikem' Yýštavoyány maximálně do výše 60% odměny dle ČI. lV odst. 1 tétosrňlouvy.. ' '.,. ,, ,,
' ' ' d. 'zbývajíčf část ódměny dle ČI. lV odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou

' "fakt'uroú' pci u'kóiiíenÍ výkonu činnosti ve smyslu ČI. íl odst. 2 této smlouvy.

3. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V textu faktury bude uveden název
předmětu plněni a čísĺo přIkazni smlouvy. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení
faktury příkazci.

VI. Smluvní pokuty
1. V případě, že přIkaznIk nebude řádně a včas plnit své smluvní závazky, zejména bude v

prodleni s plněním svých povinností dle článku ll. této smlouvy, je příkazce oprávněn
požadovat po přIkazrúkovi smluvní pokutu, a to ve výši 0,1% z celkové sjednané odměny
přIkaznIka (ČI. lV.) za každý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta se nevylučuje
s nárokem na náhradu případné škody nebo s nárokem na snížení příkaznÍkovy odměny
(ČI. IV. odst. 5).

2. V případě nedodrženi termínu splatnosti odměny přikaznika, se zavazuje se příkazce
uhradit přikazrlÍkovi úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý kalendářní den
prodlenI.

VIl. Ostatní ujednáni

1. PřIkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a vždy postupovat v jeho zájmu. Od
příkazcových pokynů se přIkaznIk může odchýlit, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

2. PřIkaznik je povinen neprodleně oznámit příkazci všechny závažné okolnosti, které zjistil
v průběhu své činnosti a které mají vztah k předmětnému předmětu dohlIženého dfla.

3. Příkazce je povinen předat přÍkaznikovi všechny věci a informace nutné k řádnému výkonu
koordinátora BOZP a zpracováni plánu BOZP.

4. Příkazce podpisem této smlouvy uděluje v souladu s ustanovením § 441 a násl.,
občanského zákoníku plnou moc k prováděni činnosti dle ustanovení ČI. ll. této smlouvy.

Vlll. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá má platnost originálu. Po
potvrzeni obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení.

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma
smluvními stranami.
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3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řIdi příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., v platném znění a obecně platnými předpisy s plněním této smlouvy
souvisejichni.

4. Tato smlouva byla schválena Radou obce Branka u Opavy dne 25. 6. 2020, usnesení
Č. 04.33.2020/RO.

V Brance u Opavy dne 1. 7. 2020 Ve VItkově dne: 2ô? ^

'" ) (" "A - """
"K, , ' ĽĹ'—"---"L_ ---"""'""

PhDr. Michael Rataj, Ph.D.
příkazce

OBEC BRANKA U OPAVY
%zručovo nábřeží 54

747 41 Branka u Opavy
lČ: 47812303

Radim Vícha

Radim VIch .
přIkaznIk
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