číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele:
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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

dy

la

O ZAJIŠTĚNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI A
POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH ODBORNÝCH SLUŽEB PŘI
POŘÍZENÍÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PODKLADŮ NEBO
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

IČO:

Obec Statenice
Statenická 23, 252 62 Horoměřice

o

adresa:

pr

Příkazce:

00241679

MgA. Apolenou Novotnou, starostkou obce

a

ní

dá

se

zastoupený:

za

DIČ:

Ing. Jan Šíma

adresa:

B. Smetany 10, 370 01 České Budějovice

IČO:

01066480

bankovní spojení:

Unicredit Bank

číslo účtu:

2108504285/2700

zastoupený:

Ing. Jan Šíma

ite
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st

za

příkazník:

I.

1.

Předmětem této smlouvy je zajištění územně plánovací činnosti a poskytování
souvisejících odborných služeb při pořízení územně plánovacích podkladů nebo územně
plánovací dokumentace pro obec Statenice.

2.

Zajištění územně plánovací činnosti a poskytování souvisejících odborných služeb při
pořízení územně plánovacích podkladů nebo územně plánovací dokumentace pro obec
Statenice zahrnuje:
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ce

ob

předmět plnění

a

tv
ls

uzavírají podle § 2430 a následujících občanského zákoníku tuto příkazní smlouvu o zajištění
územně plánovací činnosti a poskytování souvisejících odborných služeb při pořízení územně
plánovacích podkladů nebo územně plánovací dokumentace

2.1. zastupování obce Statenice v případě pořizování územních studií v jejím správním
území úřadem územního plánování,
2.2. zastupování obce Statenice v případě pořizování změn územního plánu nebo
regulačních v jejím správním území úřadem územního plánování,

Po

2.5. zastupování obce Statenice v případě uplatňování připomínek, námitek k zásadám
územního rozvoje Kraje,

la

dk

2.3. odborné konzultace v oblasti územního plánování a vydávání územních rozhodnutí,
2.4. odborné konzultace k podkladům (dopravním studiím, architektonickým studiím
apod.) mající dopad do koncepcí stanovených územním plánem Statenice a mohou-li
být využity jako podklad pro změnu územního plánu Statenice,

3.

dy

2.6. ostatní práce nezbytné pro zajištění výše uvedených činností.

pr

Příkazník se zavazuje vykonávat činnost pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezeno v
§ 5 odst. 1 a § 2590 odst. 1 občanského zákoníku a v souladu se zájmy objednatele,
které jsou zhotoviteli známy.

o

II.

4.

za

součinnost smluvních stran

ní

dá

se

Příkazce a příkazník se zavazují poskytovat si při plnění předmětu plnění, zřízeného
touto smlouvou, potřebnou součinnost. Příkazce a příkazník jsou povinni během plnění
této smlouvy spolupracovat, vzájemně se pravidelně informovat a poskytovat si
podklady, informace a další údaje nezbytné pro předmět plnění. Příkazník užije
dokumenty, informace a další údaje poskytnuté příkazcem pouze pro výkon předmětu
plnění a je srozuměn s tím, že tyto dokumenty, informace a další údaje nebudou užity
k jiným účelům.
III.

za

odměna a platební podmínky
Odměna za předmět plnění dle článku I. této smlouvy je stanovena

up
st

5.

v případě vysoce kvalifikovaných činností dle bodů 2.1. až 2.5. částkou 1050 Kč/hod,
v případě ostatních činností dle bodu 2.6. částkou 700 Kč/hod.

6.

ite

Příkazník není plátcem DPH.

termín plnění
Termín plnění počíná běžet podpisem smlouvy smluvních stran.

ce

ob

7.

a

V.

tv
ls

Faktury budou ze strany příkazníka vystavovány měsíčně na základě odsouhlaseného
vyúčtování, které bude obsahovat přehled poskytnutých služeb v daném měsíci, jejich
časové ohodnocení (vykázání počtu hodin) a přehled případných cestovních výdajů
spojených s předmětem plnění.

VI.
doba trvání smlouvy
8.

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
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VII.
závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

10.

Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo
i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy.
Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane
neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních
ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná
ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se
smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby
účelu smlouvy bylo dosaženo.

Po

9.

dy

la

dk

Strany smlouvy mohou smlouvu ukončit vzájemnou dohodou, jsou však pro ten případ
povinny se vzájemně vypořádat.

12.

Veškeré změny či dodatky této smlouvy jsou platné, pokud byly vyhotoveny písemně
a podepsány oběma smluvními stranami.

13.

Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu.

14.

Vyskytne-li se při plnění smlouvy potřeba tuto doplnit nebo změnit v zájmu naplnění
účelu smlouvy, zavazují se účastníci učinit tak bez zbytečného odkladu. V případě
rozporů budou účastníci jednat s vůlí rozpory odstranit tak, aby žádný z účastníků nebyl
znevýhodněn; nedojde-li k dohodě, rozhodne na návrh účastníka soud.

15.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

16.

Smlouva schválena zastupitelstvem obce Statenice na zasedání usnesením č.

o

pr

11.

ní

dá

se

za

Za
příkazníka:
MgA. Apolena Novotná
starostka obce

Ing. Jan Šíma

ite

V Českých Budějovicích
dne:

a

tv
ls

Ve Statenicích
dne:

up
st

za

Za příkazce:

ce

ob
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