SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
obČanského zákoníku, mezi

se sídlem:
IČ'

Obcí Tavíkovice
Tavíkovice 1, 671 40 Tavíkovice
00293636

zastoupenotů
Vladimírem Tesařem, starostou obce
bankovní spojení Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7426'741/0100
tel.'
515 339 213, 724 800 558
e"mait
starosta@tavikovice.cz
na straně jedné jakožto příkazcem
a

Ing. Eugenií Dřímalovou
se sídlem:
Nepomuky 35, 563 01 LanŠkroun
IČ:
87123037
bankovní spojení: Flo banka, a.s., číslo účtu 2200031126/2010
teli
603110107
e"mait
genka.drimalova@seznam.cz
na straně druhé jakožto příkazníkem.
výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

I.
Předmět smlouvy
1.1.
Předmětem této smlouvy je úplatné obstaráňí níže specifikované záleŽitosti
příkazce příkazníkem:
Zajištění osoby technologického dozoru a odborného zástupce provozovatele
kanalizace pro veřejnou potřebu a ČĹstĹrny odpadních vod (ČOV) ve vlastnictví a
správě Obce Tavíkovice, pověřené Krajským úřadem PK, která pĹnĹ níže
jmenované činnosti, vyplývající zejména z platné legislativy, jejichž rozsah je
vymezen zákonem Č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a zákonem Č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, ve znění platných
vyhlášek, kterými se tyto zákoný provádí'
-

ohlašování údajů pro vodní bilanci (viz. vyhl. Č. 431/2001 Sb.) za předchozí
rok přísluŠnému správci povodí do 31. ledna následujícího roku do
elektronického integrovaného sytému plnění ohlašovacích povinností v
oblasti
životního
prostředí
(ISPOP)
datový
standard:
FVOD_VYPOUSTENI,

"

ohlašování
základních
údajů
za
předchozí
rok
předávaných
znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu a ostatním do 31, ledna
následujícího roku do elektronického integrovaného sytému plnění

"

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) ·- datový
standard' F_VOD 38_4,
vedení majetkové a provozní evidence (MPE) v programu MPVaK a
elektronické předávání vybraných údajů této evidence za předchozí rok
vodoprávnímu úřadu do 28. února následujícího roku,

"

porovnávání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné na rok
s dosaženou skutečností v programu VSVaK a elektronické předávání
údajů za předchozí rok Ministerstvu zemědělství do 30. dubna
následujícího roku,

"

vyplnění formuláře pro ČSÚ za předchozí rok do 10. února následujícího
roku (formulář VH 8b-01),

"

provádění pravidelných kontrol ČOV 1 x za měsíc, zaměřených na
posouzení provozu a aktuálního stavu ČOV z hlediska správného
technologického chodu ČOV, na dodržování provozního řádu ČOV
v souvislosti se sledováním denních a měsíčních provozních záznamů a
výstupů z ČOV, na plnění podmínek povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových, na dodržování kanalizačního řádu a na celkové
odborné chemicko"technologického poradenství provozu kanalizace a ČOV
vČetně konzultace stavu ČOV s obsluhou (provozovateiem) ČOV a předání
písemného záznamu o provedené kontrole ČOV provozovateii,

"

zajištění odběru odpadních vod na odtoku z ČOV a přítoku na ČOV u
akreditované laboratoře v Četnosti stanovené vodoprávním úřadem
v povolení k vypouštění odpadních vod včetně sledování a vyhodnocení
výsledků analýz z těchto odběrů v souladu s platnou legislativou včetně
roČního přehledu, v případě nesrovnalostí zajištění komunikace s
analytickou laboratoří, provádějící analýzy na výstupu z ČOV,

"

zajištění odběru stabilizovaného kalu z ČOV u akreditované laboratoře
v souladu s platnou legislativou a souČinnost při zajištění likvidace kalů a
ostatních odpadů z ČOV,

"

dohled na plnění předepsaných zkoušek a revizí na zařízeních kanalizace a
ČOV a pomoc se smluvním zajištěním činností souvisejících s provozem
kanalizace a ČOV (chemikálie apod.), při problémech s technologií ČOV
zajištění komunikace s dodavateli technologie ČOV nebo měřící techniky,
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"

jiné činnosti související s provozem kanalizace a ČOV v potřebném rozsahu
(účast na jednáních souvisejících s provozem kanalizace a ČOV např. při
změně technologie ČOV, hledání ekonomičtějších variant provozu apod.),
dále jen ,,záležitost".
Při obstarávání záležitosti jedná příkazník na účet příkazce. Veškerý užitek
z toho získaný, náleŽí příkazci.
1.2.
Příkazník se zavazuje záležitost obstarat a postupovat při tom poctivě,
pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 občanského zákoníku, s použitím
kaŽdého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, podle
pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které jsou příkazníkovi známy.
Příkazník je povinen bezodkladně příkazci sdělovat vŠechny příkazníkem zjištěné
skuteČnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy
příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je
nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže vČas obdržet souhlas. ObdrŽí-li
)'
l

V

příkazník od příkazce pokyn zjevně nesprávný, upozorní ho na to a splní takový
pokyn jen 'tehdy, kdyŽ na něm příkazce trvá.
1.3. Příkazník je povinen příkazci průběŽně, úplně a pravdivě podávat zprávy o
postupu obstarávání záležitosti a jeho výsledcích, a to v ústní podobě k dotazu
příkazce kdykoliv.
1.4. Příkazník je povinen vykonávat Činnost podle této smlouvy osobně, výužití
třetích osob za tímto úČelem, ani svěření obstarávání záleŽitosti třetí osobě, není
přípustné.
1,5. Příkazce se zavazuje platit příkazníkovi odměnu podle ČI. II, sdělovat mu
včas vŠechny skutečnosti a předkládat listiny, potřebné k řádnému plnění
závazku, zřízeného touto smlouvou.
1.6. Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi vstup k objektům kanalizace a
ČOV ve vlastnictví obce Tavíkovice.
1.7. Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění závazku, zřízeného touto
smlouvou, potřebnou souČinnost.

II.
Odměna
2.1. Úplata za činnost příkazníka podle této smlouvy (dále jen ,,odměna") je
stanovena dohodou smluvních stran a Činí celkem 3.000," KČ měsíčně. Odměna je
splatná vždy každého 15. dne přísluŠného kalendářního měsíce za předchozí
měsíc na shora uvedený bankovní účet příkazníka.
2.2. Odměna rovněž kryje veškeré nákladý spojené s Činností příkazníka podle
této smlouvy.

III.
Doba trvání příkazu
3.1. Závazek zřízený touto smlouvou se sjednává na dobu neurČitou. MůŽe být
písemně vypovězen kteroukoli ze stran s dvouměsíČní výpovědní dobou, která
poČne běŽet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď
doručena druhé straně. Bezodkladně po doručení výpovědi je příkazník povinen
zařídit vše, co nesnese odkladu a sdělit příkazci veŠkerá dalŠí opaření, která je
třeba učinit k zabránění vzniku případných škod na straně příkazce. Strany
výslovně vylučují pouŽití ustanovení § 2443 a § 2440, odst. 1 obČanského
zákoníku.
3.2. Po zániku příkazu dále platí ustanovení bodu 4.4 této smlouvy písm. a), c)
obdobně.

IV'.
Odstoupení od smlouvy
4.1. Od této smlouvy může příkazník odstoupit, pokud příkazce poruší
některou povinnost uvedenou v bodě 5.1. a nebo ocitne"li se příkazce opakovaně
v prodlení s úhradou odměny, k níŽ je povinen podle bodu 2.1., po dobu delší než
15 dnů.
4.2. Od této smlouvy může příkazce odstoupit, poruší"li příkazník některou
povinnost, uvedenou v bodě 6.1.
4.3. ÚČinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné
odstoupení strany odstupující druhé straně doruČeno.
4.4.
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního
ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá dalŠí práva a povinnosti,
trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
a)
strany stoupí neprodleně v jednání za úČelem smírného vyřešení jejich
vztahů,
b)
příkazník je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou úČinky odstoupení,
vrátit příkazci veškeré peněžní částky, které z titulu této smlouvy obdržel,
c)
příkazník je povinen ve stejné lhůtě vrátit příkazci veŠkeré materiály,
uvedené v bodě 1.5.,
d)
strana, která poruŠila smluvní povinnost, jejíž porušenĹ bylo důvodem
odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady
s odstoupením spojené. Tím není dotčeno právo na náhradu Škody ani povinnost
zaplatit smluvní pokutu,
e)
dále se strany vypořádají podle ustanovení obecně závazných právních
předpisů o bezdůvodném obohacení, vydání jeho předmětu či zaplacení náhrady
za ně.

V.
Exkluzivita
5.1. Příkazce se zavazuje neuzavřít po dobu trvání příkazu se třetí osobou
jakožto příkazníkem příkazní smlouvu či smlouvu obdobnou, jejímž předmětem
by bylo obstarání záleŽitosti či její části, jak vyplývá z této smlouvy.

VI.
Povinnost mlčenlivosti
6.1. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, tvořících obchodní
tajemství příkazce a zdrŽet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré
jméno či zájmy příkazce. Dále se příkazník zavazuje nevyužít údajů, získaných od
příkazce ani těch, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu k příkazci
založeného touto smlouvou, pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití
třetím osobám jinak, než za účelem řádného plnění závazku, zřízeného touto
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smlouvou. Tyto povinnosti trvají i po skončení úČinnosti této smlouvy, jakož i
poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či obČina stranami.

VII.
Závěrečná ujednání
7.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky,
podepsanými oběma stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přQohy jsou její
nedílnou souČástí. Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma
stranami.
7.2. Nastanou"li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění ze
závazku zřízeného touto smlouvou, je povinna to bez zbyteČného odkladu oznámit
druhé straně.
7.3
Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichŽ jedno náleŽí
každé smluvní straně.
7.4. Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu
zahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční
postavení osob, které před-smluvní ujednání uČinily.
7.5. Tato smlouva se řídí úpravou dle zákona Č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. VeŠkeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této
smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přiČemž Žádná ze stran je nesmí
zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je pouŽít v rozporu s jejich úČelem pro potřeby
vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé
straně to, OČ se obohatila.
7.6.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, Že souhlasí s jejím
obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé,
svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují
své podpisy.

příkazce' OBEC TAVÍKOVICE
671 40 Tavíkovice O
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"Č: 002 93 636JM 515 339 213

V1ad.imír Tesař
starosta obce Tavíkovice

Ing. Eugenie Dřímalová
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