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Příkazní smlouva
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,, občanský zákonl'k")

Smluvní strany:

Příkazce:
Obec Branka u Opavy
adresa: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303
zastoupený: PhDr. Michaelein Ratajem, Ph.D., starostou obce
bankovní spojení: 1846405399/0800, Česká spořitelna a.s.

a

Příkazník:
Název: Ing. Libor Hlisnikovský
adresa:
IČ: 60314117
zastoupená: I
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic, a.s., Ostrava, č. účtu 5

I. Úvodní ustanovení

l. Příkazce požaduje, aby pro něj příkazník zajistil veškeré úkony a činnosti související
s procesem zpracování a zajištěni KOO BOZP včetně zajištění tdi akce: ,,Opatření ke
zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Branka u Opavy, ulice Školní a Zadní".

2. Příkazník prohlašuje, že je právně a fakticky schopen a oprávněn proces kompletního
zpracování žádosti o dotaci na uvedenou akci dle této smlouvy zařídit, a to za úplatu rúže
sjednanou.

TI. Předmět smlouvy

l. Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že pro příkazce zajistí za úplatu právní úkony
a technické Činnosti související se veškeré úkony a činnosti související s procesem
zpracování a zajištění KOO BOZP včetně zajištění TDI akce: ,,Opatření ke zvýšení
dopravní bezpečnosti v obci Branka u Opavy, ulice Školní a Zadní", jejíž avizovaný
termín ukončení je v červnu. 2020, a příkazce se zavazuje zaplatit mu za to dohodnutou
cenu.

2. Další případné rozšíření nebo změny
písemného dodatku ke smlouvě.

3. K právním úkonům, které je povinen
příkazce vystavit plnou moc, a to při
do 3 dnů od doručení žádosti příkazci.

v předmětu plnění smlouvy budou řešeny formou

provést příkazník podle této smlouvy, je povinen
uzavření této smlouvy nebo na žádost příkazníka

l Z 3



III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen při provádění Činností dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí
a v zájmu příkazce,

2, Příkazník je povinen informovat průběžnč příkazce o plnění předmčtu smlouvy a oznámit
příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a které mohou mít vliv
na změnu pokynů příkazce.

3. Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet
jeho souhlas. Ani v těchto případech se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže
je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

4. Příkazník je povinen předávat příkazci všechny zpracované podklady a činit právni úkony
v souvislosti s plněním této smlouvy a realizovat je podle jeho pokynů. '

5. Příkazník je povinen jednat a činit potřebné právní úkony navenek, vůči třetím osobám,
jménem a na účet příkazce jen na základě plné moci jemu udělené.

6. Příkazník je oprávněn uskutečňovat část smluvního plnění prosĹřednictvím třetích osob
(např. jinou právnickou nebo fyzickou osobou).

7. zjisti-li některý z účastníků překážky při plnění ze smlouvy, které znemožňují řádné
uskutečnění Činností spojených s plněním dohodnutých způsobcm, oznámí to neprodlenč
druhé štranC, se kterou se dohodne na odstranění daných překážek, Nedohodnou-li se strany
na odstranění překážek, popř. změně smlouvy, ve lhůtě 7 dnů ode dne oznámení, můžou
smluvní strany od smlouvy odstoupit s tím, že v takovém případě iná příkazník nárok
na poměrnou Část sjednané ceny ve výši určené písemnou dohodou uzavřenou mezi
stranami, a dále na náhradu nákladů, k jejichž úhradě se příkazce zavázal touto smlouvou,
pokud již byly ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy příkazníkem vynaloženy.

8. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s prováděním předmětných činností. Příkazník použije všechny materiály,
které obdrží od příkazce v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně za plněním účelu
smlouvy. Po skončeni plnění, popř. dílčího plnění ze smlouvy, předá příkazník příkazci
všechny materiály, které od příkazce v souvislosti s plněním převzal.

9. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné a pravdivé informace, jež má
k dispozici a jež jsou nezbytné k věcnému plnění ze smlouvy, pokud z jejich povahy
nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci p1nčni díla.

10, Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi během plnění předmětu smlouvy nezbytnou
další součinnost, zejména předat příkazníkovi všechny dokumenty nezbytně nutné
k provedení předmčtu plnční této smlouvy, jež má k dispozici, a zabezpečit mu nezbytnou
součinnost se všemi zainteresovanými osobami (se svými zaměstnanci, externími
spol'upracoyníky, apod.), popř. s dalšími subjekty.

IV. Doba trvání smlouvy

l. Tato příkazní smlouva se sjednává ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

2. Příkazní smlouva končí:
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2.1. dnem, kdy příkazník předá příkazci kompletní dokumentaci žádosti o dotaci na základě
předávacího protokolu,

2.2. písemnou dohodou smluvních stran.

V. Cena a platební podmínky
1. Za činnost příkazníka dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi

dohodnutou celkovou cenu ve výši 59.290,- KČ. Příkazník není plátcem DPH.

2. Cena je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne předání kompletní dokumentace žádosti
o dotaci na základě předávacího protokolu a na základě faktury vystavené příkazníkem
s náležitostmi daňového dokladu.

VI. Ostatní ujednání
l. Tato smlouva se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoli údaje, které se dozvěděl při výkonu činností dle této
smlouvy, nevyužije ve svůj prospěch, že tyto jakýmkoli způsobem nesdělí třetím osobám
bez písemného souhlasu příkazce, a že náležitým způsobem zabezpečí, aby tyto údaje
nebyly třetími osobami zneužity, zejména patřičně zabeu)ečí jakékoli listiny tyto údaje
obsahující a jakákoli paměťová média, na nichž jsou tyto informace obsaženy.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými číslovanými
dodatky k této smlouvě.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích. Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly,
s jejím obsahem souhlasí a za tímto účelem výslovně prohlašují, že je výrazem jejich
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Doložka platnosti právních úkonů dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění: K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas RO Branka u
Opavy, které odsouhlasila na svém 27. zasedání, dne 01.04.2020 pod usnesením
Č. 05.27.2020/RO.

V Brance u Opavy, dne 02.04.2020 V Ostravě, dne .,Ze 3- 2c7 ľĺj

Acäj kL~--
PhDr. Michael Rataj, Ph.D., starosta obce

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54

747 41 Branka u Opavy
lČ: 47812303
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