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Dobrý den, paní Sedláková,

Přílohou tohoto emailu Vám zasílám cenovou nabídku.

Děkuji a přeji Vám hezký den,

Ing. Veronika Marvalová
projektový manažer

R31NVEST
Inženýrská činnost - technický dozor staveb - koordinátor BOZP
organizace výběrových řízení na veřejné zakázky
REINVESTspol. s ro. K Novsmu Dvoru B97/6G, 142 CO Praha 4
m: +420 606 854 66S l +420 261 210 010
emad: marvatoya@reinvest. cz, A"..w.;. reinvest. cz



R31NVEST

CENOVÁ NABÍDKA

TECHNICKÝ DOZOR STAVBY

REKONSTRUKCE MOSTU ÚL. ZA MŮSTKEM,
PSÁRY

Organizace:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Zástupce:
e-maii;

Kontaktní osoba:

Investor:

Adresa:
IC:

Zástupce:

REINVEST, spol. s r.o.
K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
65410840
CZ65410840

Ing. Marek Raška, jednatel, tel. : 261 210 010; +420 602 135 720
raskaRreinvest. cz

Ing. Veronika Marvalová, projektový manažer,
tel. : +420 260 210 010; +420 606 854 666

Obec Psáry

Pražská 137, 2S244 Psáry
00241580
Renata Sedláková

datum zpracováni nabídky:
11. 12. 2018

inženýrská činnost - technický do.iar staveb - koordinátor BOZP

Sídlo společnosti: REINVEST spol. s r. o.. K Novému Dvoru 897/66. 142 00 Praha 4
?'6S^S 2ií&'°;^^;21°S"', f^^20";To&°:mi"l; """^<,^^. www. reinv. si. cz

3. DiC: CZ65410840, C. účtu: 106068396/0300. zapano u MS v Praze odďircTvl 44457'



R31NVEST

PŘEDMĚT PLNĚNI

Předmětem zakázky je vykonáváni technického dozoru na stavbě - rekonstrukce mostu úl. Za Můstkem,
Psáry.

TERMÍN REALIZACE

Termín zahájeni prací: březen 2019

Termín ukončeni práci: květen 2019

STANOVENÍ HONORÁŘE

Cenová nabídka za výkon technického dozoru stavebníka:

65.000, - Kč bez DPH

PLATEBNÍ PODMÍNKY: Splatnost faktury 30 dni.

PŘÍLOHY:

1. Výpis z obchodního rejstříku

2. Výpis z živnostenského rejstříku

3. Seznam referenčních zakázek

4. Návrh přikazni smlouvy

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala, v případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

S přánim pěkného dne
~~1.

Ing. Marek Raška, jednatel

inženýrská činnost - technicky dozor síóveb - koordinátor BOZP

Sídlo SOOIBtnotti; REINVES7 spol. s r. o. K Norómu Dvoru S97/66. 112 00 Pfaha 4 ^ __ _^
tei":"*420"261"2'lOQ'IO. ' >42b 261 2U O-il. f<>: .>420 261 210 012, e-mait reinvesK. relmestcz. wwwanuest. cz
lé:"6S4^oeTo. 'Dré"CZ654')"ii<0. -c. účtu: 106068I56/0300. zapsáno u MS < Praze odd. l C, ví. <4457



Výpis

z obchodního rejstňku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 44457
Datum vzniku a zápisu: 5. dubna 1996
spisová značka: C 44457 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:

Sfdlo;
REINVEST spol. s r. o.
Praha 4 - Lhotka, K Novému dvoru 897/66

Identifikační číslo:

Právní forma:
654 10 840

Společnost s ruCenfm omezeným
.ředmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona
j)rováděnf staveb, jejich změn a odstraňovinf"

poskytovánf služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci
itatutárnf orgán:

jednatel:

Ing. KAREL BÁRTA, dat. nar. 2. dubna 197S
Za bažantnief 1209/25, Kunratice, 148 00 Praha 4

jednatel:

Ing. MAREK RAŠKA, dat. nar. 28. října 1971
Pod Klikovkou 2677/3, Smíchov, 150 00 Praha 5

Způsob jednání:

Společníci:
Každý jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

Společník: Ing. KAREL BÁRTA, dat. nar. 2. dubna 1975
Za bažantnici 1209/25, Kunratice, 148 00 Praha 4

.odil:

Společník:

podn:

Vklad: 500 000,- Ke

Splaceno: 100%
Obchodní podlí: 50 %
Druh podílu: základní"

Ing. MAREK RAŠKA, dat. nar. 28. řfjna 1971
Pod Klikovkou 2677/3, Smíchov, 150 00 Praha 5

Vklad: 500 000, - Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 50 %
Druh podílu: základní

Počet členů statutárního orgánu: 2
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem c:
5 zákona č. 90/2012 Sb" o obchodnfch společnostech a dr.žsr. e:

Údaje platné ke dni: 27. listopadu 2018 03:39
lil



ze tato listina, která
řsjný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým 6^1 em^ 10400S_023^1

správy v elektronické podoba.

praha 4

Podpis

Sáňková Jana

dne 27. 11. 2018 v 16:55

Razí fcko

^Si^S^^ ̂ ^s
Pór. c: 140ÍO-0263-OZ3S

'el uvsfw

^^^M^^^T[^&tí^s
prwpis76^-s. hijii" 2 st''a''1-

LlstíM^, ^JsK.^iS ^W^to sl;a^niho
7idittlný. zajisfc'iscl P'"'""' .!8'" Y °'^:
vyznaru této listiny.

praha < d.-> 27. U.20Í8 ^
Šeříková . Ia"3



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
PIatnustk27. 1U018 16:57:06

Obchodní fimia: REINVEST >pB l. s r.o.

Adiesa sídla; K Novému dvora 897/66, 142 >0, Praha 4 - Lhotka

IdentifikafinS číslo osoby: 65410840

Statiiiármoí^án nebo jeho Členové: . . .

Jméno a příjmení: Ing. Marek Raška (4)
Vznik funkce; I3.02. 2U04

Jméno a příjmení: Ing. Karel Bárta (2)
Vznik fu&ce: OS.MJ996

ZivnosíeHské oprávněni c. l

Předmět podnikali]: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh žhwosti; Ofalagovací vázaná

Vmik opiáva&u: 6S.04.1996

Doba plalnosti oprávnětií: na dobu neurSítou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Karel Horner (l)

Zivífosiwshé. oprávnění č.2

Předmět [M)Ětoikáiú: Projektová činnost ve výstavbě

Druh živaosti; Ohlašovací vázaná

Vznik oprávn6nl: 05. 04. 19S6

Doba platiiosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědny zásíupcs:

Jméno a pnjmení: Jng. Karel Homer (l)

Živnostenské oprávněni c.3
Předmět podnikáaí: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohácii l ai 3 živnostenského zákona
Obory Smaosti; Velkoobchod a maloobchod

Realitní Ěinnost, správa a údržba Removitostí
Poradenská a konzalíačaí iSnaost, zpracování oáborných studií a posudků
Služby v oblastí aďministrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Ohlašovací votoá

05. 04. 1996

Druh áivuosti:

Vznik oprávněni:

Dobaplabaosti opmvnění; na dobu Beur?itoa

OápovSány zásiupce:

Jméno a příjraeui: Ing. Kare! Bárta (2)

Živnosfenshé oprávnění č.4
Předmět podoikáni: Poskytování služeb v ebiastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živností: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávoěai: 16.12.2013

Doba plateosíi oprávněni: na dobu neurčitou

Odpovědný záshipce:

Jméno a příjffleaí: lag. Lea Jedličková (3)

2VW2. SWE8C":>-''r<"'"



Seznam zuCastnéit^ch osob

JméuoapBjmeni; Ing. Karel Horaer (l)
Datum narození: 05. 06. 1956

Občanství: Česká republika

JménoapFíjineni-
Datum naro^nu

ObSansM:

Jménoapřijmení;

Daním narozeni:

Občanství:

Jméno a příjmení:
Datum narození:

Ing. Karel Bárta (2)

02.04.1975

Česká republika

Ing. Lea Jedličkova (3)

21.04.1987

Česká republika

Ijtg. Marek Raška (4)
28. 18.1971

Ůf>d pňslušný podle §71 odst. 2 zivuoatenského zi1<ona: Úřad městské časti Praba 4

Ministerstvo prtmyslu a obchodu osvcdSuje, že údaje uvuisné v tomto výpise jsou k datu platnosti výpiro zapsaný
v živnostenském lejstřikii.

2- ZVW2.8WEB0041/OÍ2

^.a^



Živnostenský rejstřík

Ovařuji pod pořadovým óíslero 10400S_023932 , že tato listina, která
vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy
z elektronické podoby cJo podoby listinné, skládající se 2; 2 l i stu,
%C doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejmé
správy v elektronické podobě.

Praha 4

Pccipís

Sáňková Jana

dna 27. 11. 2018 v 16:57

Ověřovací položka pro vidinaci Pór. é: 14C"30-C'24i-02!8
Podle ověřovací knihy pošty; Praha 4

Tabo úplná kopie, obs3hujíci\. 3 stran s";jhlasí dc'síoyH&
s pFe^oianou listinou, i níi byla pořízena a tato listina je
prvopís, obsahtijící 3 stran.

Listina, / ni? l8 virfiaováná UsfcÍna pořízena, Cffiobsahuje ^
vi<iít8lný. ?ajist5y?cí prvák, Jersz je ̂ součástí obsahu privního
významu téfco listiny.

!§<^;^^\tí \5^M

Praha 4 dne 27. 11. 2018
Sonková Jana itko



R31NVEST _ , ,
Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů,

Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:

Uchazeč:

Organizace:
Adresa-
l?:
DIČ:
Zastoupena:

1.

2.

investor

Město Slaný

k veřejné zakázce s názvem:

"Technický dozor stavby - rekonstrukce mostu úl. Za Můstkem, Psáry"

Obec Psáry
Pražská 137, 252 44 Psáry
00241580

REINVEST, spol. s r. o.
K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
65410840
CZ654 10840
tng. Markem Raškou, jednatelem

tímto čestné prohlašuje, že splňuje kritéria technické kvalifikace požadované zadávací dokumentaci.

Krajský úřad
Středočeského kraje

Kontaktní osoba
(vB. e-mailu, telefonu)

Ing. Milan Grohmann
Tel; 312 511 120

grohmann@meuslany. cz

Mgr. Zuzana Urbancova,
Tel: 257 280 428

urbancova@kr-s. cz

Popis zakázky (popis realizovaných činnosti
ve. umístěni)

Relíonstrukce místní komunikace, Ouvalova
ulice Slaný, úsek kruhový objezd - BUS

Kompletní zajišténi technického dozoru
stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt

objednatele

IU150 Čechtice-Loket,
rekonstrukce_TDI+BOZP

Zajištěni technického dozoru investora <c,
prováděni koordinátora BOZP a přípravná část
zajištěni bezpeenosti a ochrany zdrávi při prací

na staveništi

Investiční náklady
v Kč, bez DPH

61 710461.-

Místo

prováděných
stav. prací

Čechtice
Loket

Doba plněni

07/2014

08/2015



R31NVEST

3.

4.

Národni filmový
archiv

KESNERKA LIVING,
s.r.o.

PhDr. Itíichal Bre9ant,
generální ředitel NFA,

Tel: 734 276 546
michal, breaant@nfa, cz

Ing. Pavlína Lannegerová,
+420 606 787 722,

laneaaer. oOamail. com

Archivní areál NFA - HRADISTKO II
zajištění výkonu činnosti technického dozoru

stavebníka a výkonu činnosti koordinátora B02P

"Novostavba BD v ulici Pod Kesnerkou"
v Praze Zajištěni výkonu činnosti technického

dozoru stavebníka a výkonu činnosti koordinátora
BOZP

117000000,-

60. 000. 000.-

Hradsštko,
Praha -západ,

Středočeský kraj

Praha 5

02/2015

08/2016

01/2015

02/2016

Dále tímto potvrzuji, že všechny výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé.

V Praze dne 11. 12. 2018

KEINVEST,
;Í Novér^ĚjlyenTS^. /sSr-Bra^a
OIC: CZ65410B40, zapsáno
u MS v Praze otfdsi C, ví, 44457

Ing. Marek Raška, jednatel



Rekonstrukce mostu úl. Za Můstkem, Psáry (objekt SO Ol)

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
lá dle S 2430 - S 2444 dílu 5. oddíl 1 Občanského, žák. 6. 89/2012 Sb. v platném zněni

Článek l

Strany smlouvy

IČ: 00241580
DIČ:

Příkazce
Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
Zastoupená ve věcech smluvních: Bc. Milan Vácha, starosta
tel. ; 241 940 454
Zastoupená ve věcech technických: Renáta Sedláková
tel. : 602754834

(dále jen "příkazce")
na jedné straně

Príkazník

REINVEST spol. s r.o.
Se sídlem K Novému dvoru 66, 142 00 Praha 4
|Č 65410840
DIČ CZ65410840
Číslo účtu 1060608396/0300
Bankovní spojení CSOB, a. s.
Zastoupený Ing. Markem Raškou, jednatelem
(dále jen "příkazník")
na straně druhé

Článek 2

Strany této smlouvy se na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních podle § 2430
obě. žák. dohodly na této smlouvě:

Článek 3
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je obstaráni záležitosti přikazce přikaznlkem, kdy se pfikaznik zavazuje
zajistit pro přikazce inženýrskou činnost spočivajici ve výkonu technického dozoru investora
(dále jen TDI) a to při realizaci níže uvedené stavby:
Název stavby

rekonstrukce mostu úl. Za Můstkem, Psáry (objekt SO Ol)

Strana 1 (celkem 7)



Rekonstrukce mostu úl. Za Můstkem, Psáry (objekt SO Ol)

2.

To vše v rozsahu a za podmínek, jak dále v této smlouvě stranami dohodnuto.

Dále je předmětem této smlouvy dohoda smluvních stran o plné moci, o ceně,
povinnostech smluvních stran,

právech a

3. Přikazce uděluje touto smlouvou podle § 441 a naši. nového obé. zákoníku příkaznikovi plnou
moc, dle niž je prikaznik oprávněn:

a) obstarat pro přikazce jeho jménem a na jeho účet práce a výkony inženýrské
činnosti, spočívající a mající souvislost s výkonem technického dozoru
investora (TDI) na stavbě, v rozsahu dohodnutém v 61. 5 této smlouvy

b) ke všem právním úkonům, které příkaznlk bude činit jménem prlkazce
v rámci dohodnutého rozsahu TDI

c) veškeré právní úkony, které učiní přlkaznik na základě této smlouvy, musí být
označeny tak, že je přikaznik činí jménem přikazce (tj. v jeho zastoupeni),

d) jednat Jménem příkazce s přislušnými orgány statni správy, ostatními
orgány a ostatními subjekty ve všech záležitostech, spojených s výkonem TDI

Článek 4

Dohodnutý rozsah inženýrské činnosti
1. Přikaznfk se zavazuje zajistit pro prikazce inženýrskou éinnost, spojenou s výkonem TDI při realizaci

a dokončeni stavby označené výše, jeho jménem a na jeho účet, a to od zahájeni stavby, až do
dokončeni stavby.

2. Pňkaznik se při výkonu TDI zavazuje:
a) kontrolovat dodržováni podmínek stavebního povoleni, popř. opatřeni organu
stavebního dohledu

b) dbát dodržování postupu stavby s projektovou dokumentaci zpracovanou pro
provedeni stavby, v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickým
normami, předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou o
dflo

c) v připadá potřeby požadovat systematické doplňování a dopracováni projektové
dokumentace pro provedeni stavby

d) provádět kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných
podkladů a faktur, předkládaných zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou
smlouvou o dílo a tyto předávat pňkazci k likvidaci

e) provádět kontrolu těch části stavebních dodávek, které budou dalším postupem
zakryty a nebo se stanou nepřístupnými, a to formou zápisu do stavebního deníku

f) provádět kontrolu správnosti předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů
konstrukci a práci a vyžadováni dokladů o kvalitě (doklad o schváleni výrobku, certifikát,
atest, prohlášení o shodě, atd.)

g) kontrolovat postup prací zhotovitele dle dohodnutého časového harmonogramu a
uzavřených smluv

h) účastnit se kontrolních dnů na stavbě v četnosti zpravidla 1x týdně
i) navrhovat ve prospěch přikazce hospodárná opatřeni či omezeni hrozících škod
j) provádět průběžné zápisy ve stavebním deníku o okolnostech, majících význam pro

způsob prováděni stavby a kontrolovat vedení stavebního deníku v souladu se
stavebním zákonem a prováděcí vyhlášky

k) závazek příkaznika z této smlouvy je splněn dnem podpisu protokolu o předáni a
převzetí stavby mezi zhotovitelem a prlkazcem jakožto objednatelem a zároveň
Investorem

Strana 2 (celkem 7)



Rekonstrukce mostu úl. Za Můstkem, Psáry (objekt SO Ol)

Článek 5

Povinnosti přikaznfka v souvislosti se zařizováním záležitosti
Pňkaznlk se zavazuje zahájit výkon technického dozoru na stavbě, počínaje dnem 1. 3. 2019 (dle
klimatických podmínek) t). zahájení stavby a tuto činnost vykonávat až ̂do dokončeni stavby
predpokfad 10 týdnů na základě protokolu o předáni a převzetí díla, k němuž je povinen vedle
přikazce připojit i svůj podpis.

2. Veškeré podklady a věci převzaté od přikazce (např. posudky a projektová
dokumentace) jakož i předaná rozhodnuti, jsou vlastnictvím přikazce a příkaznik je
povinen je při skončeni této smlouvy vrátit přikazcl,

3. Přikaznik je při zařizováni záležitosti povinen:
a) postupovat s náležitou odbornou péči

vykonávat činnost dle prfslušných ustanovení této smlouvy v souladu s pokyny
pňkazce, ať již výslovnými, nebo těmi, které zná 6i musí znát, a to v souladu s účelem,
kterého má být zařizenim záležitosti dosaženo a který je přikaznikovi znám
oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizováni záležitosti a jež mohou mít
vliv na změnu Jeho pokynů, nedojde-li ke změně pokynů na základe sdéleni^ prikazce,
postupuje příkaznlk podie původních pokynů přfkazce, a to tak, aby bylo možno zařídit
záležitosti a dosáhnout účelu této smlouvy

b)

C)

4. Zjlsti-li přikaznlk, že pokyny přikažte jsou nevhodné, či neúčelne při zanzOTani
záležitosti, je na to povinen přikážeš upozornit. Bude-11 v tomto případě přlkazce na
zařízeni záležitosti dle svých pokynu trvat, má pňkaznfk právo:

a) ve vyřizování záležitosti pokračovat dle původních pokynů přikazce, přičemž
na druh nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovidajicím poměru zprošťuje
odpovědnosti za úspěch zařízeni záležitosti a za vady jim poskytované službě
příkazci

b) v případe pokračování v zařizováni záležitosti požadovat na přikazcl, aby
své setrváni na původních pokynech potvrdil přikaznikovi písemné

c) odstoupit od smlouvy, přiéemž tímto není dotčeno právo prikaznika na výplatu
poměrné časti sjednané odměny, s ohledem na rozsah vykonané práce

5, Přikaznik je povinen upozornit přikazce na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny
odporuji obecné závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou
skutečnost zjistí. Bude-li v tomto případě přikazce trvat na svých pokynech, je
pňkaznik oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Přikaznik je povinen pravidelné informovat přikazce o postupu vyřizováni záležitosti.

7. Příkaznik je povinen předat po vyřízeni záležitostí bez zbytečného odkladu věci nebo
plněni', které za něho převzal při vyřizováni záležitosti

Článek 6

Povinnosti přikazce
1. Příkazce je povinen předat včas pňkaznlkovi věci a informace, jež jsou nutné k zařízeni

záležitosti.
2. Příkazce je povinen poskytovat přikaznikovi nezbytnou součinnost potřebnou pro

řádné vyřízeni záležitosti, která je předmětem této smlouvy.
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Článek 7

Odměna pnkaznika
1, Přikaznik má nárok na odménu za svou činnost pro přikazce.
2. Za vyřízeni záležitostí pro přikazce, která je předmětem této smlouvy, obdrží přikaznfk odměnu

stanovenou v dohodnuté výši částkou 65, 000, - Ke bez DPH + 21% DPH tj. 78.650, - Kč, přičemž
sjednaná doba prováděni se předpokládá 111 týdnů.

3. Odměna pfikaznika je splatná na základě měsiénich diléích faktur, vystavených pňkaznikem,
které odsouhlasí příkazce a bude hrazena převodem na účet přfkaznika.

4. Po dokončeni práci, stanovených v 61. 3, je oprávněn pňkaznik vystavit přikazci konečnou
fakturu do výše sjednané smluvní částky.

Článek 8
Náhrada nákladů

Přikaznik má také vedle odměny za svou činnost pro přlkazce, která je předmětem
této smlouvy, nárok na náhradu následujících nákladů:

a) 'správní a jiné poplatky (za úřední překlady, znalecké posudky, odborná
stanoviska, zprávy a vyjádřeni)

Náhrada nákladů je splatná spolu s odměnou příkaznika.

Článek 9

Předměty, převzaté příkaznfkem pro přikazce
1. Pflkaznik Je povinen předat bez zbytečného odkladu přikazci věci, které za něj

převzal při vyřizováni záležitosti.

2. Přikaznik odpovídá za škodu na věcech převzatých od přlkazce k zařízeni
záležitosti a na věcech převzatých při Jejím zařizováni od třetích osob, ledaže tuto
škodu nemohl odvrátit ani při vynaloženi odborné péče.

Článek 10
Platnost úóinnosti trvání smlouvy
1. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu.
2. Plněni dle této smlouvy započne dnem předáni staveniště zhotoviteli.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním dohodnutého rozsahu

závazku přikaznikem.

Článek 11

Ukončeni" smlouvy
Tato smlouva konči:
1. Uplynutím lhůty dle či. 10 odst. 2.
2. Výpovědi pňkazce nebo přikaznika dle ustanoveni ČI. 12 této smlouvy.
3. Odstoupeni od smlouvy dle ustanoveni 61. 13 této smlouvy.
4. Zánikem přikazce nebo přikazníka bez právního zástupce.
5. Ztrátou oprávněni přikaznlka k výkonu dohodnuté činnosti.
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Článek 12

Ukonéenf smlouvy;nSX?:S=t%SSS3SSS^

S^Ssti^dvotómvplné moci vůči třetím osobám tímto zůstávaji nedotčena.
1. Od ůéinnosti výpovědi dle ustanoveni 61. 12, odstavce 1 tótosm":>uvy.leP"k^mk,1- ^SoííS^S^ous^véď^^J^^^^n

^^'u^mttna^^potřebnaktomu^by^ezab^o^^^^^
te'zp7ostředne hrozící přikazci nedokonéenim Činnosti, souvisejici se zařizovaní
záležitosti.

2. Přikaznik je oprávněn tuto smlouvu kdykoli vypovědět psemnou^ W°v?d^
' ad^anou'pfÍkazci, ato viednoměsi^fvypovéch^^kt^ P^^^

;dne-mésicenásledujiclho po uěinéni výpovědi. Výpověď se povazuje za
Sdnéu6ménou7odánm na postu'61 jinému veřejnému pfep^c^kdo^éj^
a'durKá'tovr-p'rn<azci~na'poslednijeho známou adresu (v pochybnostech se má
za to, že jde o adresu uvedenou v článku 1 této smlouvy).

3. V onpadé výpovědi učiněné pffkazcem zaniká ke dni "cinnostÍ_zavazek_". "";"
°' pSita^ki^novarónnos^kekteré se zaváže Jestli^b^m^p^^im

Snnroti^nikiapříkazd škoda, je pňkaznik P<"i"e", "P°z°"1it. JakaJlPatrw" '^,
tfebFuéinrt k jejímu odvráceni; jestliže tato opatřeni pňkazce nOTŮze^injtj
pomMÍ'ji'nych'osob a požádá přikaznika, aby je uéinil sám, je přikaznlk k tomu
povinen.

Článek 13

Odstoupeni od smlouvy

2.

'Eoirze7ran7eoprávnéna od této smlouvy odstoupit písemným proMa^^ad^^an^
^rhT^anzlssI^IleuSp°enui7e°u"čfnnrd o^6e^m7'edmétneho^prohláěenN^hes^^
^SS^^o^^^^^^^aŽ"^o^en[tét^nilo^^^^^^
^n^^eto'ie ji'opakované-porušovánfstim, že druhá smluvmstra^^^l^ na porušeni

°sm';ou"vuy upozoměna'a vyzvána k jejimu řádnému plnění a odstraněni vadného stavu.

Za velmi vážné porušeni této smlouvy, jako důvod odstoupeni °d smtouvyM ďrany

nÍka"s'e'pOTaiuje zejména odmitnuti plné moci, neposkytnuti vec^ podkladů,

rnfom'acTu'so'ucinno'st, která je zapotfebi pro splněni závazku přikaznika.

3. Ustanoveni el. 12 a povinnosti upozornit na opatřeni P°trebrlá.kt°mu;aby_se""
s'ez"a'branilo'vzmku škody bezprostředné hrozící prikazci, jakož i "a.kr°ky_nutn^
k~odv~ráceni bezprostředního nebezpeél hroziciho právům a oprávněným zájmům
pňkazce se užijí analogicky.

Článek 14

1, Pňkaznik se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a_ůda^^
kťeré~se"dozvědél v souvislosti s vyřlzovánim záležitosti pro přfkazce, ledaže se
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tyto informace, okolnosti a údaje stanou obecně známými jinak než prostřednictvím
pňkazce.

2. Závazek dle předchozího ustanoveni zůstává v platnosti i po ukončeni této smlouvy
Dle ustanoveni 61. 11 a nesl.

Článek 15

Rozhodné právo
Tato smlouva podléhá materiálnímu právu České republiky s vyloučením kolizních norem

Článek 16

Řešeni sporu
1. Toto ustanoveni se zásadně vztahuje na řešeni veškerých sporů, vyplývajících ze

vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i veškeré vztahy
bezprostředně souvisejici (dále jen "spory").

2. Strany se zavazuji, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Nebude-11
vyřešeni smírnou cestou možné, může podat kterákoliv strana této smlouvy návrh
(žalobu) na řešeni sporu (rozhodnuti) v souladu s obecné závaznými právními
předpisy u věcně a místně příslušného soudu.

Článek 17

Písemná forma, změny, jiná ustanoveni
1. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny tohoto

ustanoveni je možno učinit jen v písemné formě na základě úplného a vzájemného
konsenzu obou stran této smlouvy.

2. Veškerá předchozí ať již písemná či ústní jednáni mezi stranami této smlouvy, týkající
se předmětu této smlouvy, pozbývají touto smlouvou ůéinnostl.

Článek 18

Salvatorni ustanoveni

Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné 6i neúčinné, zůstávají
ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Na místo neúčinného či neplatného
ustanoveni se použiji ustanoveni obecné závazných právních předpisů, upravujících
otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazuji upravit svůj vztah
přijetím jiného ustanoveni, které svým výsledkem nejlépe odpovídá ustanoveni
neplatného resp. neúčinného.
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Článek 19

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží' po jednom (1) vyhotoveni

R31NVEST
REifi/EST ^fL.. :. s '. .-1..
K Ncv^r-J d. -sr-J 397/S^

DIC;CZ6341CJ
u MS v Pm^BÍÍiSWT. 4445Í

Ing. Marek Raška, jednatel
(příkaznfk)

Starosta obce Bc. Milan Vácha

(přikazce)

VPrazedne11. 12. 2018 V Psárech dne
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