sMLoUvA PŘír Azn í

uzavřena podle $ 2430 a násl' zákona č. 89/2012 Sb., občanslE zákoník (dále jen

,,Smlouva")

Čislosmlouvy: 39ol4

I. silLUvNí srRAilY

1.I pŘÍx.q.zcn: oBEC HERINK
se sídlem: Do VišňovlE 28, 25I 0] Herink
zastoupený:
tČo t otČ:

tel. 323 637 185, mobil: 602 608 798, IDS: disb4tv
e -mail : ou@her ink. cz, http s //www. her ink. cz
Karlem Zemanem, Starostou obce (mobil 602 608 889)
00640140 / CZ00640140 (plátce DPH)
:

(dále

jen ,,Příkazce")

l,2 pŘÍxazNÍr: PRISVICH, s.r.o.
se sídlem: Nad orionem ]40, Sloup, 252 06 Davle
kancelář:

Zelený pruh 1 560/99, 140 02 Praha 4 (Íukéadresa pro doručol,ciní);
tel. 241 444 053; IDS: 62eusa4
e -mail : pr i sv ich @ p isvich. c z ; ht tp //www. pr isv i c h. cz
Ing. Ladislavem Vichem, jednatelem (mobil 606 638 956)
:

jednající:
Ěo t nt:
zapsaný v:

27]0]053 / CZ27101053 (plátce DPH)
oR vedeném Městslcym soudem v Praze, oddíl C, vložkn 96284
(dále j en,,

(společně dále jen ,,Struny"

Příkazník")
a

jednotlivě ,,Strana")

lI. ÚvoDNí PRoHLÁšeníA DEFINIoE
2.1

Podkladem pro vypracování Smlouvy bylo předchozi jednáru Stran uskutečněnédne 14. října
2019 v kanceláři Příkazce a nabídka Příkazníka ze dne 15. října 2019.

2.2

Výchozí údaje

akce: ÚznnnNÍ PLÁN HERINKU
Místo akce: celé územíobce Herink, ti. kat. územíHerink

NtÍzev

olcr

es

P r aha-ý c ho d,

Pořizovatel: obecní úřad Herink
Etapy
2.3

2.4

lcr

aj

(dále

jen ,,řešené území"),'

Stř e do če s bý

(dle $ 6 odst. 2 stavebního zákona)

Úpn: NÁvnH ÚznuNÍHo PLÁNU HERINKU

Příkazce je právnickou osobou, veřejnoprávní korporací, jejížzastupitelstvo rozhodlo

z vlastního podnětu, v souladu s $ 6 odst. 5 písm. a) a $ 44 písm. a) stavebního zákona, o po-

Íízeniúzemního plánu Herinku, kteý nahradí platný územní plán obce Herink schválený
dne27. září 1999.
Pořizovatel, obecní úřad Herink, je orgánem Příkazce, ktery v přenesené působnosti podle
$ 2 odst. 2 písm. a) a $ 6 odst. 2 stavebního zákona pořizuje uzemni plán Herinku.

2.5

Příkazníkje právnickou osobou' která má v souladu se svým předmětem podnikání opráv-

2.6

Pro účelySmlouvy se rozumí:
Do : dotčenéorgány (s ]36 správního řádu)
Krajský úřacl : nadřízený orgán územního plánování pro obce

nění kprovádění činnostídle předmětu plnění ěl. il Smlouvy a jejiŽ pracovníci, tng. Ladislav Vich a Bc. Ladislav Vich, DiS., splňují kvalifikační poŽadavky pro qýkon územně plánovací činnosti podle $ 24 stavebního zákona.
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Projektant

:

pracovník zhotovitele nebo zhotovitel sám, opróvněná k propovočinnosti ve výstavbě poclle zákona č. 360/1992 Sb', o výkonu
inženýlání autorizovaných'architeitů a o výkonu povolání autorizovaných

fuzická
"jektové

osoba,

růatechnikůčinnýchvevýstavbě,vezněnípozdějšíchpředpisů
správnířúd:zákonč.500/2004Sb.,správnířácJ,vezněnípozdějšíchpředpisů
a stavebním řádu (stavební zástavebttí ztúkon : zákon č. 183/2006 Sb., o územnímplánování
kon), ve znění pozdějších předpisů
Úp : úzeimníplán dle stavebního zákona platného od ]. ledna 2007

Úpo :

vyhtáška :

výkonný pořizovote,

:

územně

plánovací dokumentace

územně plóvyhtáška č. 500/2006 Sb., o územně analyticlqlch podkladech,
činnosti, ve zněnovací dokumentaci a způsobu evitlence územně plónovací
ní pozděj šíchpředpisů.

ii:#,:;Í";rj':t::?::#y';;:::;ťI'::;;,r;:";:,:':;;:J";:;::'
zákona
vatele k územně plánovací činnosti poclle

!

6 odst. 2 stavebního

lll. PŘEDMĚT PLNĚuí

Že za podmínek stanovených
Strany uzaviraji Smlouvu, podle které se Příkazník zavazuje,
řádu, stavebního zákona a jeho
ve Smlouvě a podle |iu,ny"t, právnich předpisů, zejménasprávního
příxazce územníplán Herinku (dále také jen ,,územní plán"
prováděcích vyhlášek, pořídí^pro
nebo ,,ÚP") v rozsahu tohoto předmětu plnění:
trlÁvRHU ÚP
3.1 Převzetí schváleného ZADÁNÍ ÚP Herinku (dále jen ,,Zadání") a

Herinku(dálejen,,Návrh..)odPříkazce,zahrnujícízejména:
o přechodu pořizování z Po3.1.1 Příprava poaHáilt pro rozhodování Zastupitelstva obce Herinkúřad Herink, o pro schválení
obecní
řizovatele, Městského úřadu Ríčany,na Ptlřizovatele,
plánovací činnosti [s 6 odst' 6 písm' b)
uzavření smlouvy s Příkazníkem n"a výkon územně
a $ 24 odst. I zakonaJ.

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.2

3.2.I

3.2.2
3.2.3

3.2.4

související s uspořádáním procesu
Příproro podkladů pro úkony Zastupitelstva obc'e Herink
poitroráii ÚP Hertnku (1se změnou Pořizovatele UP'
Herink od Městského
žádosti k převzetí agendy pořizovatele obecním úřadem
Zpracování
'rírrň
Příkazníka'
niirnyl, úřadu Lemního p:lánování, prostřetlnictvím orgánu
a seznámení se s podklady a doKontrola úplnosti spisu, uspořádání agury.rty Pořizovatele
klady o dosavadním postupu pořizování UP'
tlo'kladů doktádající proces pořizovó-obce'Herink
Součinnost Příkazci při obstarání všech přetlepsaných
a jeho změn' jejichž platnost bude
par,
ní, a to i ýkajícíse platného územního
obecně závazných vyhlášek' kterými
pořizovaným úrnmiímplanem ukončena, včetně zrušení
byly vyhlášeny jejich závazné části'
jen ,,Návrh") pro Příkazce v rozsa_
Pořízení NÁyRHU územníhoplánu Herinku (dále
toto plnění:
hu $ 50 a násl. stavebního zákona, zahrnujícízejména
Projektantem na zókladě Zadání
Součinnost Pořizovateli při převzetí Návrhu zpracovaného
13 a přílohy č' 7 vyhlášlql od před'
($ 50 odst. I stavebního'zákona) a obsahu Návrhu ttte !
chozího P oř izovat el e, Mě st ského úř adu Říe'ny'
UPD Příkazníkem'
Prověření souladu Návrhu se Zadáním a naclřrlzenou
s oznámením a provedením společPrověření úkonůPořizovatele (Městského úřarlu Říaany)
zr)kona a doručeníNávrhu veřejnou
ného jednání o Návrhu podle s 50 odst. 2 stclvebního
vyhliskoupodte $ 50 odst. 3 stavebního zákona'
Do k dořešení od předchoPřevzetí vypořádaných stanovisek Do a negativních stanovisek
připomínkami obdrženými Pořizovatezího Pořizovatele, irÍartrkého úřadu Říčany,_a spolu s
lem k veřej nému proj ednání.

Smlouva příkazní č.

39014
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3'2.5

Vyhodnocení výstedků veřejného pro.jednání návrhu ÚP Herinku, konaného dne 9. listopadu
20]6 ve spolupráci s určeným zastupitelem (s 53 odst' I zákona).
3.2.6 Zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu ÚP Herinku ve spolupráci s určeným zastupitelem s ohledem na veřejné zójmy
a jejich doručeníDo a Krajskému úřadu k uplatnění stanovisek, pokud nevyjódří souhlas
mlčlcy marným uplynutím lhůty 30 dnů (S 53 odst. 1 zákona), vyhodnocení uplatněných stanovisek, popř.jejich dohodnutí či řešení rozporů v případě dalších podmínek či požadavků.
3.2.7 Zpracování ,,Pokynů pro podstaÍnou úpravu návrhu územníhopltitttt Herinku po veřejném projedtrání" (dále jen ,,Pokyny") podle výsledků veřejného projednání ndvrhu Úp aerinku a uplatněných stanovisek Do a Krajského úřadujako nadřízeného orgánu k nóvrhu
vypořádání připomínek a námitek.
3'2.8 Předání PolEnů Pořizovateli pro Projehanta zhotovitele upraveného návrhu ÚP Herinku.
3.2.g Součinnost při zpracování upraveného návrhu ÚP Herinku Projektantem podle PolEnů.
3.2.]0 Převzetí podstatně upraveného návrhu ÚP Hertnku od zhotovitele, kontrola jeho úplnosti
a souladu s Polqtny.
3.2.I 1 Vyžádání stanoviska Krajského úřadu Středočeského lcraje jako dotčenéhoorgánu posuzování vlivů na životníprostředí (SEA) a dotčeného orgánu ochrany přírody QÝatura 2000)
podle s 45i zákona o ochraně přírody a lcrajiny k upravenému návrhu ÚP Herinku ($ 5'3
odst' 2 zákona).
3.2.12 Dopracovóní Polglnů v případě, že dotčený organ posuzování vlivů na životníprostředí
(SEA) ve stanovisku podle předchozího bodu uvede, že má být upravený navrh ÚP Herinku
posuzován z hlediska vlivů na životníprostředí, případně stanoví podrobnějšípožadavlE
podle $ 10i zákona o posuzovdnívlivů na životníprostředí (s 53 odst' 2 zákona).
3.2.]3 oznómeníaopakovanéveřejnéprojednáníupravenéhonávrhuÚP Hertnkupodle ! 53 odst.2
zákona s odborným výkladem Projektanta zhotovitele a zajištěníjeho vystavení kveřejnému
nahlédnutí($ 22 a $ 52 odst. ] zókona a s l72 odst. 3 správního řádu).
3.2.14 Vyhodnocení výsledků opakovaného veřeiného projednání a zpracování návrhu rozhodnutí
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k Návrhu ve spolupráci s určeným zastupitelem a jejich doručeníDo a Krajskému úřadu k uplatnění stanovisek (E 53
odst. ] stavebního zákona) a zpracování materiálu ,,Pokytty pro nepodsttttttott úpravu ncivrhu územního pltttttt Herinku před vydtittím", pokud to bude nezbytné, a jejich předání
Projektantovi.
3.2.]5 Součinnost při provedení nepodstatné úpravy Nóvrhu Projektantem Příkazce v souladu s výsledlE opakovaného veřejného projednání předjeho předložením zastupitelstvu obce kvydání podle Polqlnů pro nepodstatnou úpravu návrhu územníhoplónu Herinku před vyddním
$ 53 odst. ] stavebního zákona), pokud to bude nezbytné.
3.2.16 Přezkoumání souladu Návrhu s požadavlE uvedenými v $ 53 odst. 4 stavebního zdkona.
3'2.17 Zpracování ,,odůvodttěttí ítzemttího plcittu Herinku" v rozsnhu $ 53 odst. 5 stavebního zákona.

3'2.18 Předloženínávrhu na vydání územníhoplánu Zastupitelstvu obce Herink s jeho odůvodněním (S 54 odst. ] stavebního zákona), včetně nóvrhu rozhodnutí o námitkách s vlastním odůvodněním (s ]72 odst. 5 správního řádu).
3 2. 1 9 Součinnost při schválení vydání územního plánu Zastupitelstvem obce Herink ve formě opatření obecné povahy (f 43 odst' 4 stavebního zákona) podle š 172 správního řádu, po ověření, že není v rozporu s požadavlql s 54 odst. 2 stavebního zákona, obsahujícírozhodnutí
o námitkách s vlastním odůvodněním, a po dni nabytí účinnostijeho opatření záznamem
o účinnosti(s ]68 odst. ] stavebního zákona).
3.2.20 Součinnost při vyhotovení konečnéhoznění územního plánu Herinku Projektantem a zpracování dokumentace ,,Územní pltin Herinku _ tloklutly o pořizovtÍní a vydciní" obsahující písemnosti dokládající proces pořizování a vydání územního plánu.
.
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plón Herinku - doklady o pořizování
,,Územní
dokumentace
včetně
plón,
povahy' kterým
3.2.21 Uložit územní
úr;;ríplán spá-lu s.opatřením obecné
a vydání,, u obce Herink; současně
poslEtnout stavebnímu

t't oa" -I-vyhlášlý'
byl vydan, opatřený záznamem,,ien,''''iii9
(s rcj odst. ] stavebního zákona)'
úřaclu
wríš[eň
úřadu, úřadu územního plánování,
Úpp do její
místech' kd1 ie možnédo této
a
'
vydaném
3.2.22 Zveřejnění údajůo
přístup' a-oznámení těchto
-y?r*r?'rta"
rpnroíií*.u*oznuintr
laíwi'
dokladové dot u*rr|táce nahlížet
G 165 odst. 3 stavební'
prrdrhori.Láau
rrírrar*!*
orgánim
údajůjednotn a aoiiiur;,m
úřadu navlol.istu u:
regisrračního
3'2 23níI::?"tí
$''?'I|'::y)"?,';'i::::::';,T;:;T,:u
činnosti (! ]62 odst' 6 zákona)'
piarorirt
ženíjeho dat io evidence,:rr*r,a
plánu uloženímdokladů
Piořirorotrle a Příkaz'iík úrrrrího
výkonného
(Jkončení
činnosti
3.2,24
k archivování'
procž, poruovárí (spisu) u Příkazce
a písemnost'iaonaioiících
předmětu plnění ode dne uza_
územně plánovací_ činnosti
usměrňování
a
Koordinace
bodu 3'2'24'
územníhoplánu,i;. on.- splnění
poři"o'ání
ukonče'ri
do
vření Smlouvy

3.3

lv. DoBA PLNĚilí

4.l

Příkazník se

pro Příkazce v těchto
dle čl' IlI Smlouvy vykoná
plnění
předmět
že
zavazuje.

4.1.1

':::i::;, 3.I'

...

4.1.2

. do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy

a

předání podktadů Příknzcem'

odstavec3.2'''''clo215clnťtodedneplřecláníspisuPříkazcemodpředchozíhoPořizovateu,ua,,,ienoúřadu.Říčanykplněníbodu3.2.4Smlouvy,
oclstavec 3.3.

...

Smlouvy'
. průběžně po dobu plnění

obce) nemůže Příkazník
(schválení.vyclání ÚP zastupitels*em
3.2.19
bodu
plnění
Dobu
4.1.4
vydání ÚP zastupitelstvem obce
íri*ir"t
otrt4rq'{ii''*,"i,
ji
,rrůrorui',
ovlivnit, proto
pro schvólení vydání UP'
t oi't' po předání poctHadu
a'
,auoa,
proběhne un, ,rrytuiiti,
čas na obstaróní stanoviska
Smlouvy je nutné připočítat
4.].2
bodent
pod
uvedené
(hůta do 30 dnů)'
j
4.L5 Ke lhůtě
odst' sfuvebního zókona
a,
Návrhu
š
posouzení
Krajského úřadu k
řádu a na stanoviska Do
's
ods!, 6
i-io
rozporů
riiir':
.sy,ávního
prtpádných
zókona uplatčasna řešení
podle 5 ss oast' ] stavebního
prpo.irkam
o
ídmitkim
a Krajského úřadu' k
projednání (hůta 30 dnů)'
projednání
něným kveřejnému
1k-r1rt"rr"eimiveřeiiému
ao* pmarí započítáno10 připomía.1.2 Smlouvy je z hlec]i.ska
ioau*
poa
uvedené
tento limit bude za
4.1.6 Ve thůtě
veřejnému ryoiednóní, nad
opakov,rreň
či
nek či námitek k veřejnému
ke thůtě plnění'
či námitkj plřipočítin 1 t,en
knždé4 podání (připámínku

4.1.3

4.2

Příkazníkzpracujeharmonog"u.n.o,".upu,,I.{4IRT..'Yrozsahuodstavce3.2Smlouvydo
dle článku VII Smlouvy Příkazcem'
Smlouvy
uzavření
10 dnů ode dne
";ř"d"*ňoilruoriplnění Sm'ouvy a nesmí překroěit lhůty
v harmonogrurnu;.Ju )|iruinepro
Termíny uvedené
uvedené v odstavci 4'1 Smlouvy'

4.3

podmínek PříDodrŽenídobyplněníasplněnípředmětuplnění|TJ-o-unvzestranyPříkazníkajezávisléna
prir.u"." ot. et. vrr a'dďrŽení platebních
řádném a včasnémspo'upůsob.ni
kazcem dle č1. VI Smlouvy'

v' oDuĚxn

5.1

Příkazce

předmětu plnění dle čl.
zap|atiPříkazníkovi za splnění

100.000 Kč (bez DPH)

''I

Smlouvy odměnu ve qiši

s|ovy jeclnostotisícKč'

plnění' nyní
hodnoty platná v den zdanitelného
přidané
z
daň
připočtena
K této částce bude
je sazba DPH}I %'

tr-.1Smlouva přÍk'azní č.

39014
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5.2

5.3
5.4

Pro úkony qýkonného pořizovatele Příkazníka spojené s vyhodnocením námitek a připomínek dle bodů 3.2.6 a 3.2.14 Smlouvy, uplatněných k veřejnému projednání a opakovanému
veřejnému projednání Návrhu, se zpracováním návrhu rozhodnutí o námitkách s odůvodně-

nímasvypořádánímpřipomínekpodle$53odst. la$53odst.2stavebníhozákonaapodle
s I72 odst. 4 správního řádu, se stanovuje odměna 400 Kč (bez DPH) zakaždou námitku či
připomínku, a to i dílčí,samostatně vypořádanou, za kaŽdou dalšípřipomínku a námitku
věcně shodnou odměna 100 Kč.
odměna byla dohodnuta podle ustanovení $ 2 zákona ě. 52611990 Sb., o cenách, ve zněni
pozdějšíchpředpisů.

odměna neobsahuje právní služby, jejichž potřeba by mohla nastat v průběhu pořizování
ÚP, např. při řešení rozporu s Do či vypořádání námitek a připomínek, pokud jejich potřeba
vznikne, bude řešena dohodou Stran mimo režim Smlouvy.

vl. PLATEBNí PoDuíilKV
odměnu dle čl. V Smlouvy uhradí Příkazce nazák|adě faktur (daňových dokladů), obsahující údaje požadované právními předpisy, které Příkazník vystaví v průběhu plnění Smlouvy
dle ě1. III takto:

6.1

čísl
o

čóstka v Kč

označení.faktury

bodu

(bez
I

6.1.1

1.

díIčífaktura

_____..1

2.

---3

ÚP Herinku po veřejném projednání Projektantovi
Příkazce
dle bodu 3.2.8 Smlouvy
l

l

I

I

I

dílčífaktura

20.000 Kč ke dni předložení návrhu na vydání UP Herinku
',kazci dle bodu 3.2.18 Smlouvy
+ bod 5.2
_l

l

_l--_l

ke dni předání Polqlnů pro podstatnou úpravu návrhu

clílčífaktura

I

6.L3

40.000 Kč
+ bod 5.2

podpisu oznámení opakovaného veřejného pro30.000 Kč ''iednóní nóvrhu ÚP Herinku Pořizovatelem dle bodu
',3.2.I 3 Smlouvy

I

i

DPH)

',ke dni

I

6.1.2

I

vystavenífaktury

(nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ...)

3.

dílčífa.ktura
'(konecna)
,L

6.I.4,4..

I0.000 Kč

'ke dni ukončenípořizování Úp Ate bodu 3.2.24
předáním spisu Příkazci

Pří-

l

I

-i

)

6.2

Lhůta splatnosti faktur je 7 dnů ode dne doruěení Příkazci, při nedodrŽení lhůty splatnosti se
o stejný počet dní prodluŽuje doba plnění předmětu Smlouvy.

6.3

Faktury podle odstavce 6.1 Smlouvy mohou b;it vystavovány také v elektronické podobě,
pokud to jejich povaha umožňuje, a doručovány Příkazci najeho datovou schránku.

vll. sPoLUPÚsoBENí A PoDKLADY
použitímnásledujících podkladů, které mu Příkazce poskytne na dobu nezbytně nutnou nebo jejichŽ zapt!ěení dohodne Příkazce s Pořizovatelem:

7.1

Příkazník provede předmět plnění Smlouvy

7.1.I

Veškeré relevantní podklady a doklady
ní Smlouvy.

7.1.2

(Jsnesení Zastupitelstva obce Herink o zpětvzetí žádosti o pořizování Úp Herinku Městslrym
úřadem Řítany a schválení uzavření Smlouvy dle bodu 3.I ' I Smlottvy.
Usnesení Zastupitelstva obce Herink o schválení pořízeníúzemního plctnu a cl pověření určenéhozastupitele a dalšíusnesení předpokládané dle bodu 3.I.2 Smlouvy.
Kompletní agendu pořizování územníhoplánu, včetně spisu, převzatou od předchozího Pořizovatele, Městského úřadu Řítany, do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

7.

L3

7.1.4

s

ýkqjícíse pořizovťtní územníhoplánu ke dni uzavře-

Smlouva příkazní č.
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7.1.5

7.1.6
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Územní plán obce Herink, včetně usnesení o schválení a obecně závazné vyhlášlE obce Herink o závazné části územního plánu, a jeho změn.
Doplňujícíprůzkumy a rozbory pro Zprucování núvrhu Zar]ání ÚP , úru*ně analytické pod'
Hody ploříiené úřadem územního plánování, Městslqlm úřat]em Říčany,resp. Zmocnění k je-

jich převzetí, pokud to bude nezbytné.
7.1.7 Nátlrh ÚP Hertnku v souladu s právními předpisy a v doporučeném standardu MINIS Krajského úřadu k ptnění bodů 3.2.]0 a 3.2.]8 v ] vyholovení. Součástíkaždéhovyhotovení budou digitální zdrojové soubory v editovatelných formútech a v souborech vektorového formátu PDF' včetně strojově čitetnéhoíormátu (s 165 odst. ] stavebního zókona).
7.1,8 Konečnéznění ÚP Hertnku k plnění bodu 3'2.21 v 5 vyhotovení, vč. digitálních zdrojových
souborů v erlitovatelných formátech, v souborech vektorového formátu PDF a strojově čitelném.formátu ($ I65 odst. ] stavebního zákona).
7.1.9 Smlouvu o dílo s Projektantem pro tičely zpracování harmonogramu dle odst. 4.2 Smlouvy.
V rámci spolupůsobeníStran se Příkazce zavazl,lje, že v rozsahu potřebném' na vyzvániPÍi7.2
kaznika,poskytnou společně s ,'urěeným zastupitelem" nezbýnou součinnost při posuzování
podkladů, doplňujícíchúdajů,upřesnění, vyjádření, připomínek, podnětů a stanovisek či jinych podání, v průběhu plnění Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Příkazce Příkazníkovi nejpozději do 5 dnů odjeho vyŽádání.
7.3
Pro případ, že ,,určený zastupitel" neposkytne nezbytnou souěinnost stanovenou Smlouvou,
popr. siavebním zákonem' ve stanovené lhůtě, je Příkazník oprávněn provést a předat plnění
i bez jeho součinnosti.
Výstupy činnostípředmětu plnění, které je povinen Pořizovatel provést ze zákona, provede
7.4
piitaznit jménem Pořizovátele, tj. obecního úřadu Herink, kteý tyto výstupy signuje.
ostatní činnosti provede Příkazníkjménem svým. Příkazníkovi se umoŽňuje použítdigitálního otisku podpisu arazitkaPořizovatele v případě , že to povaha úkonu umoŽňuje.
Zasi|áni různých písemnostíDo a Krajskému úřadu podle stavebního zákona či správního
7.5
řádu, popř. i áalšímsubjektům, jménem obecního úřadu Herink, se umoŽňuje Příkazníkovi
prostřednictvím
7.6
7.7

j

eho datové schránky.

Příkazce zajistiúčastProjektanta na opakovaném veřejném projednání Návrhu a na případných jednáních s Do a odbornou součinnost při řešení rozporů s Do.
Zpracováni závěttts odůvodněnímProjektantem ke stanoviskům, připomínkám a námitkám,
kfuré se týkají předmětu plnění Projektanta a které mu předá výkonný pořizovatel Příkazníka
jako podklad pro jejich vypořádání Pořizovatelem.

vlll. (rsTATilí UsTAl{ovENt

8.1

Při nedodrŽení některého z termínu plnění uvedeného v článku IV Smlouvy z důvodůleŽících jednoznačně na straně PÍikaznika uplatní vůčiněmu Příkazce sankci formou smluvní
pokuty dohodnutou ve qýši l %o zakaždý den prodlení z fakturované odměny dle bodů 6.1.1
aŽ6,1.4 Smlouvy.

8.2
8.3
8.4

Při nedodržení 1hůty splatnosti faktury dle bodu 6.2 Smlouvy uplatní Příkazník vůčiPříkazci
sankci formou smluvní pokuty ve výši l %o z fakturované odměny zakaždý den prodlení.
Příkazník není v prodlení v případě neplnění harmonogramu prací z viny,,třetích strano', ktejedná o prokazatel_
ré nemohl v dobj uzavíránišmlouvy prokazatelně předvídat . Zejména se
ve_
ně odůvodnitelnénedodržení předpokládaných vyřizovacích lhůt Do a subjektů státní či
řejné správy, řešení prokazatelně neočekávaných rozporů'
Příkazník prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro výkon předmětu
plnění Smlouvy a na žádost PÍikazceje neprodleně předloŽí.
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8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Příkazník bude při zabezpeč,ováníěinností podle čl. m Smlouvy postupovat s odbornou
péěí.Příkaznik [aruntuje, Že svoji činnost bude uskutečňovat v souladu s právními předpisy
a se zájmy Příkazce a podle jeho pokynů.

Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti
po
s ýkonem své činnosti při plnění Smlouvy dozvěděl, stejně tak i o osobě PÍikazce, a to i
skončeníSmlouvy. Této povinnosti jej můžezprostit pouzePříkazce.
Příkazník bude informovat Příkazce průběžněo stavu pořizování UP Herinku a jím zabezpeěovaných činností'
Pro případ ukončeníSmlouvy z vůle Příkazce, z důvodůleŽícíchmimo Smlouvu, bude Příkazníkem stanovena odměna ve výši rozpracovanosti příslušnéetapy a ta vyfakturována Příkazci; zatim účelemnepředstavují uhrazené dílčífaktury dle odstavce 6'1 hodnotu rozpracovanosti a při stanovení její ýše se vycházi z celkové odměny dle ělánku V Smlouvy.
Zaprodlenr s předáním jednotlivých etap pořizování ÚP azavadné provedení činnosti Příkaznikabude v;;se smluvní pokuty stanovena dohodou podle míry dopadů na průběh pořizo_
vání ÚP.

lx. z^vĚnrěnÁ UsTANovENi
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

9.6

Smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oprávněných zástupců Stran a vztahuje
se i na předchozí plnění Příkazníka, pokud bylo ve smyslu Smlouvy zapoěato'
Měnit a doplňovat Smlouvu je možno jen formou písemných dodatků. Na její vypovězení se
vztahují příslušná ustanovení občanskéhozákoníku.
Pokud se Strany ve Smlouvě nedohodly jinak, řídíse smluvní vztahy Příkazce a Příkazníka
občanským zákoníkem.
Smlouva má celkem 7 stran a je vyhotovena ve dvou stejnopisech' Každá ze Stran obdrŽí po
podpisu jedno vyhotovení Smlouvy s platností originálu.
Že si Smlouvu přečet|y, Žejejímu obsahu rozumějí, a Že neby|a uzavřena
Strany prohlašují,
^ani
zajinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé, svobodné
v tísni
avážnévůle pak připojují své podpisy'
IJzavŤeni Smlouvy bylo schváleno na straně Příkazce usnesením č.8l20I917 Zastupitelstva
obce Herink konaného dne l8. listopadu 2019. Tímto je potvrzena doloŽka platnosti právního úkonu dle ustanovení $ 41 zákonač. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizeni), v platném
znéni.

Za Příkazníka: Ing. Ladislav Viclt
j ednatel P RISVIC H, s.r. o.
V

Davli dne 26. listoPuclu 2019

s.r.o.

Nacl Orionem 140,252 06 Davle
kirncclář; Zelcrrý pruh l56(V99' l40 02 Praha 4

lČ: 27l0lt}53' l_)lČ: Cz27101053
l.;

!-€' r l.204?
V Herinku dne
Podpis a razítko:

Podpis a razítko:

te

Za Příkazce: Karel Zeman

24l 444 (l53' mob.: 60ó

63E 956

Herink

