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Technický  dozor stavby,  koordinátor  BOZP  -  "Rekonstrukce  ZŠ
Dolní Jirčany č. p. 12, na pozemku p. č. st. 15, ku Dolní Jirčany."

Cenová  nabídka:
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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost  k 02. 09. 2019 09:35:37

Obchodní  firma:  SINRECO, spol. s  r. o.

Adresa sídla:  Kollárova 410/4, 186 00, Praha 8 . Karlin

Identifikační  číslo osoby: 49617168

Statutami orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení:  Ing. Michal Severa (3)

Vznik funkce:  15. 11. 2012

Jméno a příjmení:  Ing. Josef Dytrych (l)

Vznik funkce:  21. 06. 1993

Živnostenské oprávnění č.!

Předmět podnikání:  Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:  Ohlašovací vázaná

Vznik oprávněni:  21.06. 1993

Doba platnosti oprávnění:  na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:  Ing. Josef Dytrych (l)

Živnostenské opravném č. 2

Předmět podnikání:  Provádění staveb, jejich změn a  odstraňování

Druh živnosti:  Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:  21.06. 1993

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědny zástiipce:

Jméno a příjmení:  Ing. Josef Dytrych (l)

Živnostenské oprá\'nění  č. 3

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách  l  až 3 živnostenského zákona

Obor)' činnosti:  Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod  a  maloobchod

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní  správy a služby organizačně hospodářské povahy

Ohlašovací  volná

21. 06. 1993

Druh živnosti:

Vznik oprávnění:

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení:  Bohumil  Severa (2)

Jméno a příjmení:  Ing. Josef Dytrych (l)

Zivnoslenské  oprávněni č. 4

Předmět podnikáni:  Poskytování  služeb v  oblasti bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při práci
Druh živnosti:  Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:  09.06.2010

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědny zástupce:

Jméno a příjmení:  Ing. Josef Dytrych (l)

-1 -
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Provozovny k předmětu podnikáni čisto

3. Výroba, obchod a siuzby neuvedené v pří! okách l a: 3 iivnosíenskéko  zákona
Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa:  Kollarova 410/4, 186 00, Praha 8 -  Karlín
Identifikační  číslo  provozovny:  1001545818
Zahájení provozování dne: 21.08. 1995

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení:  Ing. Josef Dytrych (l)

Datum narození:  21.06. 1956

Občanství:  Česká republika

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Občanství:

Bohumil  Severa  (2)

10.01. 1947

Česká republika

Jméno a příjmení:

Datum  narození:

Ing. Michal Severa (3)

14. 04. 1976

Úřad příslušný  podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 8

Ministerstvo  průmyslu  a obchodu osvědčuje.  že údaje uvedené v  tomto výpise jsou k datu platnosti  výpisu zapsány
v  živnostenském  rejstříku.

-  7 -
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OSVĚDČENI O AUTORIZACI

číslo  5441

vydané

v

Českou komorou autorizovaných  inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR é. 360/1992 Sb.

Ing. Josef Dytrych
jméno a příjmení

rodné cisto

je

autorizovaným inženýrem
v oboru

pozemní  stavby

V seznainu autorizovaných osob vedeuýin CKAJTje veden pod číslem

0001149

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontroliii otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni  04. 01

.r,,

Ing. Václav Mach
předseda  CKAIT



Č.j. :  167/17/1. 3-BOZP

I.TI. -  Integrovaná technická inspekce  spol. s  r.o.
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 -  Bráník

ITlV
TUVAustria Group

Držitel  akreditace  pro  prováděni  zkoušek  fyzických  osob  z odborné
způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti  a  ochrany zdrávi při práci na
staveništi podle ustanoveni § 20 odst.  1  zákona 6. 309/2006 Sb, ve zněni
pozdejšich  předpisů  a  podle rozhodnuti  Ministerstva  práce a  sociálnich věci
6.J. : 2010/65457-52 ze dne 1. října 2010

vydává

OSVĚDČENÍ

I.T. I. -Integrovaná
technická Inspekce
spol. s r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4-Bráník
E-mait: pha@itiv. cz
http://www.itiv. cz

o získáni odborné způsobilosti k činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci na staveništi

čisto osvědčeni:  ITI/578/KOO/2017

Ing. Michal Severa
Titul, jméno a  příjmení

Datum a místo narozeni

úspěšné vykonal dne 14. 12.2017 v Praze periodickou zkoušku z odborné
způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a  ochrany zdraví  při
práci  na  staveništi  před  odbornou  zkušební  komisi  jmenovanou
držitelem akreditace, kterým je I.T. I. -  Integrovaná technická inspekce
spol. s r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 -  Bráník.

Toto Osvědčeni je dokladem o úspěšném vykonáni periodické zkoušky z této
odborné  způsobilosti  podle  ustanovení  §10  odst.  2  pism.  c)  zákona  6.
309/2006 Sb.  kterým  se upravuji  dalši požadavky  bezpečnosti  a  ochrany
zdraví  při  práci  v pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištěni  bezpečnosti a
ochrany zdrávi při  annosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní
vztahy, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a  podle ustanoveni §
8 odst. 1  a odst. 2 nařízeni  vlády 6. 592/2006 Sb., o  podmínkách  akreditace a
provádénl  zkoušek  z odborné  způsobilosti,  ve  zněni  pozdějších  předpisů.
Osvědčeni o úspěšně vykonané periodické zkoušce má podle ustanovení § 10
odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonání.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

Platnost tohoto osvědčeni je do: 14. 12.2022

Valdemar  Nosákovec
předseda

odborné zkušební  komise

Ing. František  Kozubik
držitel akreditace

Statutami zástupce:

Ing. František Kozubik
jednatel společnosti

Tel.:
+420 296 374 851
Fa<.:
*420 296 374 855
E-mail:

kozubik@itiv.cz

Zástupce:

Ing. Roman Váteéek
Tel.:
+420 724 024 718
Tel. ffax:
1-420 596 620 434
E-mail:

vafecek@itiv.cz

Poboéky:
Praha, Brno
Hradec Králové,
Ostrava

Bankovní  spojeni:
Česká spořitelna, a s
S.ú.: 404822/0800

lC: 26 42 77 53
D|C:CZ26427753

Spis. zn. : C. 81469
Městský soud v Praze



Sey. nam  referenčních  y. aká/.ek  -  vvknn  TDS:

c.  náxev stii^ bv rok reál.  xadavatcl IN hcy. DPII  Icl. c-m.

l  Dostavba/S 1'nih;]  Ďáblice

2  Novosfřivba  /S Jj/. crskří

Príihd  -  Cakovice

3  ModcrnÍ/. ace kiich\'nč

ZS Vcrdnskc nalil.. Pruha  15

5  Kekoiislrukcc  kiichvne

MS Vo/uvii. 1'ralia 3

6  Rckonstnikcc olwod. pláste
/S ii;im. Jií-tlio  /  l.ohkovic

/S llonioDiccholiipskři

201 5-2017  Méslská cásl Pr.ih. i  -  Ďáblice

2BIS-2D11)  Méslská cá.sl l'r, iha -  dikovice

20 l')

2014

65 mil. Ke  6()269Ď.'i()2  iiiiios.ruzickirridablice.c/

(>1  mil.  Ke  7774S2<)t>8  jiri. vinliskatí'ciikovicL '. c/.

21)l!i  Mcslská Cásl Praha  II, Mccliolupy .'iS. 7mil. Kc  72570.1126  t:eniiil)'n'praha]5.C7

Městská Číísl  Pralia 3

Městská cá.st Praha 3

4 lilii. Ke  222 l 1638]  l, tKi]r. iiiil;in'H. priilia3. c/

16. 6  ini). Kč  2321 163S1  j;iiifcko\;i. r;idmil;]ťf;prahři3. c/

15. K). 2019
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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřena dle S 2430 -  §^44ídi^s_odsllia^nAete:^k-^8.S?2012^^v_o!aJr^m_zT^

Článek l

Strany smlouvy

IČ:00241580
DIČ;

Milan  Vácha, starosta

Přikazce

Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
Zastoupená ve věcech smluvnich:  Bc.
tel. -241 940454
Zastoupená ve věcech technických: Tomáš Hejzlar
tel. :  602754834
(dále jen "příkazce")
na jedné straně

Příkazník

SINRECO, spol. s  r. o.
Se sídlem:

IČ:

DIČ:
Číslo účtu:

Bankovní  spojeni:

Zastoupeny:

(dále jen "příkazník")
na straně druhé

Kollárova 410/4, 186 00 Praha 4
49617168
CZ49617168
19-4127060287/0100
Komerční  banka, a. s.

Ing. Josef Dytrych, jednatel

Článek 2

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

Článek 3

Předmět  smlouvy

1.  Předmětem této smlouvy je obstaráni záležitostí přikazce přikaznikem, kdy se přikaznik zavazuje
zajistit pro příkazce inženýrskou činnost spočivajlci ve výkonu technického dozoru stavebníka
(dále jen TDS) a koordinátora BOZP a to při realizaci níže uvedené stavby:
Název stavby ....-,. ",, ,,., _...."

"Rekonstrukce ZŠ Dolní Jiréany é.p. 12, na pozemku p.é. st. 15, ku Dolní Jiréany."
To vše v  rozsahu a za podmínek, jak dále v této smlouvě stranami dohodnuto,

Strana  1  (celkem  6)
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2.  Dále  je  předmětem  této  smlouvy  dohoda  smluvních  stran  o  plné  moci,  o  ceně,  právech a
povinnostech smluvních  stran.

3.  Příkazce uděluje touto smlouvou podle § 441 a naši. nového obě. zákoníku přikaznikovi plnou moc,
dle niž Je pňkaznik oprávněn;

a)  obstarat pro přjkazce jeho jménem a na jeho účet práce a výkony inženýrské
činnosti, spočivajici a  mající  souvislost s výkonem technického dozoru stavebníka

(TDS) koordinátora BOZP na stavbě, u  rozsahu dohodnutém v el. 5 této smlouvy
b)  ke všem právním úkonům, které pňkaznik bude činit jménem přikazce

v  rámci dohodnutého rozsahu TDS a koordinátora BOZP

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

d)  jednat jménem přikážeš s příslušnými  orgány statni správy, ostatnimi
orgány  a  ostatními  subjekty  ve  všech  záležitostech,  spojených  s výkonem  TDS a
koordinátora B02P

Článek 4

Dohodnutý rozsah inženýrské činnosti
1.  Přikaznik  se  zavazuje  zajistit  pro  pňkazce  inženýrskou  činnost,  spojenou  s výkonem  TDS a

koordinátora BOZP při realizaci a dokončeni stavby označené výše. jeho jménem a na jeho účet, a  to
od zahájeni stavby, až do dokončeni stavby, přičemž závazek přikaznika z této smlouvy je splněn
dnem  podpisu  protokolu  o  předáni  a  převzetí  stavby  mezi  zhotovitelem  a  přikazcem  jakožto
objednatelem a zároveň investorem.

2.  Pňkaznik  se při výkonu TDS zavazuje:
a)  kontrolovat dodržováni podmínek stavebního povoleni, popí. opatřeni orgánu
stavebního  dohledu

bj  dbát dodržováni 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
dno

c)  v  případe  potřeby  požadovat  systematické  doplňováni  a  dopracováni  projektové
dokumentace pro provedeni stavby

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

e)  provádět kontrolu těch části stavebnich dodávek, které budou dalšim  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, prohlášeni o shodě, atd.)

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

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

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

3.  Přikaznik se při výkonu koordinátora BOZP zavazuje:
a)  zpracovat plán bezpečnosti práce na staveništi
b)  celkové posoudit zajiéténi BOZP a PO při pracovních postupech
c)  zajistit ohlášeni stavby na inspektorátu práce
d)  koordinovat  bezpečnost  při práci všech zhotovitelů  a  spolupracovníků
e)  kontrolovat celkové zabezpečeni staveniště
f)  sledovat a dokumentovat dodržováni zpracovaného plánu BOZP
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g)  vyhledávat nedostatky a navrhovat jejich odstraněni
h)  podílet  se na pnpravé harmonogramu jednotlivých práci.

Článek 5

Povinnosti  přikaznika  v  souvislosti  se zařizováním  záležitosti
1.  Přikaznik se zavazuje zahájit výkon TDSa koordinátora BOZP, nástavbě počínaje  dnem 17, 10. 2019 a

tuto činnost vykonávat až do dokončeni stavby (předpoklad  do 31 .5. 2020).

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

3,  Pňkaznik je při zařizováni záležitosti povinen:
a)  postupovat s náležitou odbornou péči
b)  vykonávat činnost dle příslušných  ustanoveni této smlouvy v souladu s  pokyny přikazce,

ať již výslovnými,  nebo těmi, které zná či musí znát, a to v  souladu s  účelem, kterého má
být zařízením  záležitosti dosaženo s  který je přikaznikovi  znám

c)  oznámit přikazci  všechny okolnosti, které zjistit při zařizováni záležitosti a jez mohou mít
vliv na změnu jeho pokynů,  nedojde-li  ke změně pokynů na základě sděleni přikazce.
postupuje  pňkaznik podle původních  pokynů přikazce,  a  to tak. aby bylo možno zařídit
záležitosti  a dosáhnout účelu této smlouvy

4.  Zjisti-li  přikaznik,  že pokyny  pňkazce jsou  nevhodné,  či neůčelné při  zařizováni  záležitosti,  je na to
povinen přikazce upozornit. Bude-li v tomto případě  přikazce na zařizeni záležitosti dle svých pokynů
trvat, má pňkaznik právo:

a)  ve  vyřizováni  záležitosti  pokračovat  dle  původnich  pokynů  přikazce,  přičemž  na  druh
nevhodnosti pokynů přikazce se v odpovidajicim poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch
zařízeni  záležitostí  a za vady Jim poskytované  službě přikazci

b)  v  případě  pokračováni v zařizováni záležitosti požadovat na prikazci, aby své setrváni na
původních pokynech potvrdil přikaznikovi písemné

či  odstoupit od smlouvy, přičemž tímto neni dotčeno právo pňkaznika na výplatu pomérné části
sjednané odmény, s ohledem na rozsah vykonané práce

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

6.  Příkaznik  je povinen pravidelně informovat přikazce o  postupu vyřizováni záležitosti,

7.  Pfikaznťk  je povinen předat po vyřízeni  záležitosti bez zbytečného odkladu věci nebo
plněn , které za něho převzal  při  vyřizováni  záležitosti

Článek 6

Povinnosti přikazce
1.  Přikažte je povinen předat včas přikaznikovi věci a informace, jež jsou nutné k zařizeni záležitosti.
2.  Přikazce je povinen poskytovat přikaznikovi nezbytnou součinnost potřebnou pro

radné vyřízeni  záležitosti, která je předmětem této smlouvy.

Článek 7

Odměna přikaznika
1.  Přikaznik  má nárok na odměnu za svou činnost pro přikazce.
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2.

3.

4.

5.

2.

Za vyřízeni  záležitosti pro prikazce, která je pfedmétem této smlouvy,  obdrží  prlkaznik odměnu
stanovenou v dohodnuté výši částkou  294 000, -  Ke bez DPH +  21% DPH tj. 355 740, -  Ke včetně
DPH, přičemž sjednaná doba prováděni se předpokládá do 31. 5. 2020.
Odměna přikaznika je splatná na základe mésicnich dilčich faktur, vystavených prikaznikem, které
odsouhlasí  přikazce  a  bude  hrazena  převodem  na  ú6et  přikaznika.  Dílci  faktura  za  plnéni
poskytnuté v  říjnu  2019 bude na částku ve výši 1;15 odměny uvedené v odst, 2. Dílci  faktury za
plněni poskytnutá v  listopadu 2019 až květnu 2020 budou vždy na částku ve výši 2/15 odměny
uvedené v  odst.  2.

Po dokončeni práci, stanovených v  el, 3, je oprávněn přikaznik vystavit prikazci konečnou fakturu
do výše sjednané smluvní  částky.
V případe  prodlouženi  doby prováděni  práci, maximálně však do 30. 6. 2020, obdrží  prikaznik  na
základe dilčí faktury částku ve výši 1/32 odměny uvedené v odst, 2. za každý celý týden plněni této
smlouvy.

Článek 8

Náhrada nákladů

Přikaznik má také vedle odměny za svou činnost pro prikazce, 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 prikaznika,

Článek 9

Předměty, převzaté přikaznikem  pro přjkazce
Přikaznik je povinen předat bez zbytečného odkladu pfikazci věci, které za néj
převzal  při vyřizováni  záležitosti.

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

élánek 10

Platnost  účinnosti  trváni  smlouvy

1.  Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu.
2,  Plněni dle této smlouvy započne dne 17. 10.2019.
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 el. 10 odst. 2.
2.  Výpovědi přikazce nebo pňkaznika dle ustanoveni ČI. 12 této smlouvy.
3.  Odstoupeni od smlouvy dle ustanoveni 61, 13 této smlouvy.
4.  Zánikem přikazce nebo prikaznika bez právního zástupce.
5,  Ztrátou oprávněni přikaznika k výkonu dohodnuté činnosti.

Článek 12

Ukonéeni  smlouvy
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1.  Přikazce  je  oprávněn  tuto  smlouvu  kdykoliv  vypovědět  pisemnou  výpovědi  adresovanou
přikaznikovi,  a  to  vjednomésični  výpovédni  lhůtě,  která  počíná  běžet  prvního  dne  měsíce
následujícího  po doručeni výpovédi. Výpověď se považuje za řádné podanou předáním  na poštu
6i jinému veřejnému  přepravci  k doručeni  adresátovi  -  přikaznikovi  na poslední  jeho známou
adresu  (v pochybnostech  se má za to, že jde o  adresu  v  stanoveni  61. 1  této smlouvy).  Byla-li
udělena přikaznikovi  plná moc k jednání jménem přikazce  se třetimi  osobami, považuje se plná
moc za odvolanou  dnem  ukončeni  této smlouvy,  neni-li ve výpovědi  stanoveno,  že plná moc je
odvolána k datu dřivějšimu  nebo s  okamžitou účinnosti. Ustanoveni obecné závazných právních
předpisů o účinnosti odvoláni v plné moci vůči třetím  osobám tímto zůstávají nedotéena.

2.  Od účinnosti výpovědi  dle  ustanoveni  61.  12,  odstavce  1  této smlouvy  je pňkaznik  povinen
nepokračovat v  činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen přikazce  upozornit na
opatřeni,  potřebná  k tomu,  aby  se  zabránilo  vzniku  škody  bezprostředné  hrozici  pňkazci
nedokončením óinnosti, souvisejici se zařizováni záležitosti.

3.  Přikaznik je oprávněn tuto smlouvu kdykoli vypovědět písemnou  výpovědi, adresovanou pfikazci,
a  to v  jednomésicni  výpovědní  lhůtě, která počíná  běžet prvního  dne měsíce  následujiciho  po
doručeni  výpovědi,  Výpověď se  považuje  za  řádné  podanou  předáním  na  poštu  6i  jinému
veřejnému  přepravci  k doručeni  adresátovi  -  přikazci  na  poslední  jeho  známou  adresu  (v
pochybnostech se má za to, že jde o adresu uvedenou v élánku 1 této smlouvy).

4,  V případě  výpovědi učiněné přikazcem  zaniká ke dni ůéinnosti závazek pňkaznika uskutečňovat
činnost,  ke které se zavázal.  Jestliže  by tímto  porušením  činnosti  vznikla  pňkazci škoda,  je
pňkaznik povinen upozornit, jaká opatřeni je třeba učinit k jejimu odvráceni. Jestliže tato opatřeni
pňkazce nemůže učinit ani pomoci jiných osob a požádá přikaznika, aby je učinil sám, je prikaznik
k tomu povinen.

Článek 13

Odstoupeni od smlouvy
1.  Kterákoliv ze stran je oprávněna od této smlouvy  odstoupit  písemným  prohlášením  adresovaným

druhé straně s tím.  že odstoupeni je účinné doručením  předmětného prohlášeni druhé smluvni
straně.  Důvodem  odstoupeni  od smlouvy  je podstatné  porušeni  této smlouvy  druhou  smluvní
stranou,  nebo její  opakované  porušováni  s tím,  že druhá smluvní  strana již byla na porušeni
smlouvy upozorněna a vyzvána k jejímu  řádnému plněni a odstraněni vadného stavu.

2.  Za podstatné porušeni  této smlouvy,  jako důvod odstoupeni  od smlouvy ze strany přikaznika.  se
povazuje zejména odmítnuti  plné moci, neposkytnuti  věci, podkladů,  informací  či součinnost,  která
je zapotřebí  pro splnění závazku příkaznika.

3.  Ustanoveni  či. 12 o  povinnosti  upozornit  na opatřeni  potřebná  k tomu, aby se zabránilo vzniku
škody  bezprostředné  hrozící'  přikazci,  jakož  i  na  kroky  nutné  k odvráceni  bezprostředního
nebezpečí  hrozícího  právům a oprávněným zájmům přikazce  se užiji analogicky.

Článek 14
1.  Pnkaznik se zavazuje uchovat  v  tajnosti  veškeré  informace,  okolnosti  a  údaje, které se dozvěděl

v  souvislosti  s vyřizováním  záležitosti  pro prikazce,  ledaže se tyto  informace,  okolnosti  a  údaje
stanou obecné známými jinak než prostřednictvím  přikazce.

2.  Závazek dle předchozího  ustanoveni zůstává v platnosti i po ukončeni této smlouvy.

Článek 15

Rozhodné  právo
Tato smJOLfva se řídí  právním řádem České repubiiky.
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Článek 16

Řešeni sporu
1,  Toto  ustanoveni  se zásadné vztahuje  na řešeni  veškerých  sporů, vyplývajících  ze vzniku,  výkladu,

realizace a ukončeni této smlouvy, jakož i veškeré vztahy bezprostředné související  (dále jen "spory").

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

Článek 17
Písemná forma, změny, jiná ustanoveni

1.  Tato smlouva se uzavírá v  písemné formě, přičemž veškeré jeji změny 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,  týkajici se předmětu
této smlouvy, pozbývají touto smlouvou účinnosti.

Článek 18
Salvatorni ustanoveni

Je-li  nebo  stane-11  se některé ustanoveni  této smlouvy  neplatné či  neúčinné, zůstávaji ostatní
ustanoveni této smlouvy platná a  účinná. Na místo  neúčinného či neplatného ustanoveni se použiji
ustanoveni obecné závazných právních předpisů, upravujících  otázku vzájemného vztahu smluvnich
stran.  Strany  se pak zavazuji  upravit  svůj vztah  přijetím  jiného ustanoveni,  které svým  výsledkem
nejlépe odpovídá  ustanoveni  neplatného  resp. neúčinného.

Článek 19

Závéreéná ustanoveni

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

<"-

Ing, Josef Dytrých, jednatel
(přikaznik)

Starosta obce Bc. Milan Vácha

(pňkazce)

Ve  Praze dne  15. 10. 2019 V Psárech dne
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PŘÍKAZNJ SMLOUVA
uzavřená dle § 2430 -  S 2444 dílu  5. oddil 1  ObBanského. žák. é. 89/2012 Sb. v  platném zněni

Článek l
Strany smlouvy

IČ:00241580
DIČ:

Bc. Milan Vácha,  starosta

Příkazce

Obec Psáry
Pražská  137

252 44 Psáry
Zastoupená ve věcech smluvních:
tel. :  241 940 454
Zastoupená ve věcech technických:  Tomáš Hejzlar
tel. :  602754834
(dále jen "příkazce")
na jedné straně

Příkazník

SINRECO, spol. sr. o.
Se sídlem:

IČ:
DIČ:
Číslo  účtu:

Bankovní  spojení:
Zastoupený:
(dále jen "příkazník")
na straně druhé

Kollárova 410/4, 186 00 Praha 4
49617168
CZ49617168
19-4127060287/0100
Komerční  banka, a. s.

Ing. Josef Dytrych, jednatel

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  příkazce  pňkazníkem,  kdy se příkazník  zavazuje

zajistit  pro příkazce  inženýrskou  činnost  spočivajici  ve výkonu  technického  dozoru  stavebníka
(dále jen TDS) a koordinátora  BOZP a to při  realizaci  níže  uvedené stavby:
Název stavby

"Rekonstrukce ZS Dolní Jirčanyč.p. 12, na pozemku p.č. st. 15, ku Dolní Jirčany."
To vše v  rozsahu a za podmínek,  jak dále v této smlouvě stranami dohodnuto.
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2.  Dále je předmětem této smlouvy dohoda smluvních  stran o  plné moci, o  ceně, právech a
povinnostech smluvních  stran.

3.  Přikazce uděluje touto smlouvou podle § 441 a naši. nového obi. zákoníku přikazníkovi plnou moc,
dle niž je příkaznik oprávněn:

a)  obstarat pro příkazce  jeho jménem a na jeho účet práce a výkony inženýrské
Činnosti, spoéivajici a mající  souvislost  s výkonem  technického  dozoru stavebníka

(TDS) koordinátora BOZP na stavbě, v rozsahu dohodnutém v či. 5 této smlouvy
b)  ke všem právním  úkonům, které příkaznik  bude činit jménem příkazce

v  rámci dohodnutého  rozsahu TDS a koordinátora  BOZP

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

d)  jednat jménem přikazce s příslušnými  orgány státní správy, ostatními
orgány a  ostatními  subjekty  ve všech  záležitostech,  spojených  s výkonem  TDS a
koordinátora  BOZP

Článek 4

Dohodnutý rozsah inženýrské činnosti
1.  Příkaznik  se zavazuje zajistit  pro  příkazce  inženýrskou činnost,  spojenou  s výkonem  TDS a

koordinátora BOZP při realizaci a dokončeni stavby označené výše, jeho jménem a na jeho účet, a to
od zahájeni stavby, až do dokončeni stavby, přičemž závazek přikaznika z této smlouvy je splněn
dnem podpisu protokolu o  předáni a  převzetí  stavby mezi zhotovitelem a  příkazcem  jakožto
objednatelem  a zároveň investorem.

2.  Příkaznik  se při výkonu TDS zavazuje:
a)  kontrolovat dodržováni podmínek  stavebního  povoleni, popř. opatřeni orgánu
stavebního  dohledu

b)  dbát dodizováni 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
dílo

c)  v případě  potřeby  požadovat  systematické  doplňováni  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 prací a vyžadováni dokladů o kvalitě (doklad o schválení výrobku, certifikát,
atest, prohlášeni o shodě, atd.)

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

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

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

3.  Príkaznik se při výkonu koordinátora BOZP zavazuje:
a)  zpracovat  plán bezpečnosti  práce na staveništi
b)  celkově posoudit zajištěni BOZP a PO při pracovních postupech
c)  zajistit ohlášení  stavby na inspektorátu  práce
d)  koordinovat bezpečnost při práci všech zhotovitelů a spolupracovníků
e)  kontrolovat celkové zabezpečeni staveniště
f)  sledovat a dokumentovat dodržováni zpracovaného plánu BOZP
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1.

g)  vyhledávat  nedostatky  a navrhovat  jejich odstraněni
h)  podílet  se na přípravě  harmonogramu  jednotlivých  prací.

Článek 5

Povinnosti  příkazníka  v  souvislosti  se zařizováním  záležitostí
Pňkazník se zavazuje zahájit výkon TDS a koordinátora BOZP, na stavbě počínaje  dnem 17. 10. 2019 a
tuto činnost vykonávat až do dokončeni stavby (předpoklad do 31. 5. 2020).

2.  Veškeré podklady a věci převzaté od přikazce (např.  posudky a projektová
dokumentace) jakož i předaná rozhodnutí,  jsou vlastnictvím  pňkazce a pňkazníkje
povinen je při skončení  této smlouvy vrátit přikazci.

3.  Přikazník je při zařizování záležitostí povinen:
a)  postupovat  s náležitou odbornou  péčí
b)  vykonávat činnost dle příslušných  ustanoveni 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 zařízením  záležitosti dosaženo a který je pňkaznikovi znám

c)  oznámit přikazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizováni záležitostí  a jež mohou mít
vliv na změnu jeho pokynů, nedojde-li ke změně pokynů na základě sděleni příkazce,
postupuje příkazník  podle původních pokynů přikazce, a to tak, aby bylo možno zařídit
záležitosti  a dosáhnout účelu této smlouvy

4.  Zjisti-li přikaznik,  že pokyny přikážeš jsou nevhodné, či neúčelné při zařizováni záležitosti, je na to
povinen přikazce upozornit. Bude-li v tomto případě přikazce na zařízeni záležitostí dle svých pokynů
trvat, má prikaznik právo:

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

b)  v případě  pokračováni v zařizování  záležitosti požadovat na přikazci,  aby své setrvání  na
původních  pokynech  potvrdil  pňkazníkovi  písemně

c)  odstoupit od smlouvy, přičemž tímto není dotčeno právo příkaznika na výplatu poměrné části
sjednané odměny, s ohledem  na rozsah vykonané  práce

5.  Přikazník je povinen upozornit přikážeš na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny
odporují  obecně závazným právním  předpisům,  a to bezodkladně  poté, co danou
skutečnost zjisti. Bude-li v tomto případě přikazce trvat na svých pokynech, je
přikaznik  oprávněn od smlouvy  odstoupit.

6.  Příkaznik  je povinen pravidelně informovat příkazce o postupu vyřizováni záležitostí.

7.  Přikaznik je povinen předat po vyřízeni záležitosti bez zbytečného odkladu věci nebo
plnění, které za něho převzal při vyřizováni záležitosti

Článek 6

Povinnosti  příkazce
1.  Přikazce je povinen předat včas přikaznikovi věci a informace, jež jsou nutné k zařízeni  záležitosti.
2.  Pňkazce je povinen poskytovat příkazníkovi  nezbytnou součinnost potřebnou pro

řádné vyřízení  záležitosti, která je předmětem této smlouvy.

1.

Článek 7

Odměna  přikaznika
Přikaznik  má nárok na odměnu za svou činnost pro příkazce.
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

Za vyřízeni  záležitosti pro pňkazce, která je předmětem  této smlouvy,  obdrží  přikazník  odměnu
stanovenou v dohodnuté výši částkou  294 000, -  Kč bez DPH + 21% DPH tj. 355 740, -  Kč včetně
DPH, přičemž sjednaná doba prováděni se předpokládá do 31. 5. 2020.
Odměna pňkaznikaje splatná na základě měsičnich diléich faktur, vystavených přikazníkem,  které
odsouhlasí  přikazce  a  bude  hrazena  převodem  na  účet  přikaznika.  Dílčí  faktura  za  plněni
poskytnuté v říjnu  2019 bude na částku ve výši 1/15 odměny uvedené v odst. 2. Dílci faktury za
plnění poskytnutá v listopadu 2019 až květnu 2020 budou vždy na částku ve výši 2/15 odměny
uvedené v odst. 2.

Po dokončení  práci, stanovených v ČI. 3, je oprávněn příkaznik  vystavit příkazci  konečnou fakturu
do výše sjednané smluvní částky.
V případě prodloužení doby prováděni prací, maximálně však do 30.6.2020, obdrží příkazník  na
základě dílčí  faktury částku ve výši 1/32 odměny uvedené v odst. 2. za každý celý týden plnění této
smlouvy.

Článek 8

Náhrada nákladů

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

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

Náhrada nákladů je splatná spolu s odměnou přikazníka.

Článek 9

Předměty,  převzaté  příkazníkem  pro příkazce
Pňkaznik je povinen předat bez zbytečného odkladu přikazci věci, které za něj
převzal  při vyřizováni záležitostí.

Příkaznik odpovídá za škodu na věcech převzatých od pňkazce k zařízení
záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích  osob, ledaže tuto
škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

Článek 10

Platnost účinnosti trváni smlouvy
1.  Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu.
2.  Plnenidletetosmlouvyzapoenedne17. 10. 2019.
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 61. 10odst. 2.
2.  Výpovědí přikazce nebo pňkaznika dle ustanovení  el. 12 této smlouvy.
3.  Odstoupení od smlouvy dle ustanoveni el. 13 této smlouvy.
4.  Zánikem přikazce nebo pňkazníka bez právního zástupce.
5.  Ztrátou oprávněni pňkaznika k výkonu dohodnuté činnosti.

Článek 12

Ukončení  smlouvy
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1.  Přikazce  je  oprávněn  tuto  smlouvu  kdykoliv  vypovědět  písemnou  výpovědi  adresovanou
prikaznikovi,  a  to v jednoměsíční  výpovědní  lhůtě, která počíná  běžet prvního  dne  měsíce
následujícího  po doručeni výpovědi. Výpověď se považuje za řádně podanou předáním  na poštu
éi jinému veřejnému  přepravci  k doručeni adresátovi -  pňkazníkovi  na poslední  jeho známou
adresu (v pochybnostech se má za to, že jde o  adresu v stanoveni 61. 1  této smlouvy). Byla-li
udělena příkaznikovi  plná moc k jednáni jménem přikazce  se třetími  osobami, považuje se plná
moc za odvolanou dnem ukončení této smlouvy, není-li ve výpovědi stanoveno, že plná moc je
odvolána k datu dřivějšimu  nebo s okamžitou účinností.  Ustanoveni obecně závazných právních
předpisů o účinnosti odvoláni v plné moci vůči třetím  osobám tímto zůstávají nedotčena.

2.  Od účinnosti výpovědi dle ustanoveni 61. 12, odstavce 1  této smlouvy je přikazník  povinen
nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen příkazce  upozornit na
opatřeni,  potřebná  k tomu,  aby se  zabránilo vzniku  škody  bezprostředně  hrozící  příkazci
nedokončením  činnosti,  souvisejici  se zařizováni  záležitosti.

3.  Přikaznik je oprávněn tuto smlouvu kdykoli vypovědět písemnou výpovědi, adresovanou přikazci,
a  to v jednoměsíční  výpovědní  lhůtě, která počíná  běžet prvního  dne měsíce  následujiciho  po
doručení  výpovědi. Výpověď se považuje za řádně podanou předáním  na poštu či jinému
veřejnému  přepravci  k doručení  adresátovi  -  pňkazci  na  poslední  jeho  známou  adresu  (v
pochybnostech se má za to, že jde o adresu uvedenou v článku 1 této smlouvy).

4.  V případě  výpovědi učiněné příkazcem  zaniká ke dni účinnosti závazek pňkazníka uskutečňovat
činnost,  ke které se zavázal. Jestliže  by tímto  porušením  činnosti  vznikla  přikazci  škoda,  je
pňkaznik povinen upozornit, jaká opatření  je třeba učinit k jejímu  odvrácení.  Jestliže tato opatřeni
pňkazce nemůže učinit ani pomoci jiných osob a požádá přikaznika, aby je učinil sám, je přikazník
k tomu povinen.

Článek 13

Odstoupení  od smlouvy
1.  Kterákoliv ze stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit písemným  prohlášením  adresovaným

druhé straně s tím,  že odstoupení  je účinné doručením  předmětného prohlášení druhé smluvní
straně. Důvodem odstoupeni od smlouvy je podstatné porušení  této smlouvy druhou smluvní
stranou, nebo její  opakované porušováni s tím,  ze druhá smluvní  strana již byla na porušeni
smlouvy  upozorněna  a vyzvána k jejímu  řádnému  plněni a odstraněni vadného stavu.

2.  Za podstatné porušeni této smlouvy, jako důvod odstoupeni od smlouvy ze strany příkazníka,  se
považuje zejména odmítnuti  plné moci, neposkytnuti  věci, podkladů,  informaci či souéinnost,  která
je zapotřebí  pro splněni závazku příkaznika.

3.  Ustanovení  61. 12 o  povinnosti  upozornit na opatření  potřebná  k tomu, aby se zabránilo vzniku
škody  bezprostředné  hrozící  přikazci,  jakož  i  na  kroky  nutné k odvráceni  bezprostředního
nebezpečí hrozícího  právům a oprávněným zájmům přikazce se užiji analogicky.

Článek 14
1.  Přikaznik se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděl

v souvislosti  s vyřizováním  záležitosti pro přikazce,  ledaže se tyto informace, okolnosti  a  údaje
stanou obecné známými jinak než prostřednictvím  příkazce.

2.  Závazek dle předchozího  ustanoveni zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Článek 15

Rozhodné právo
Tato smlouva se řídi právním řádem České republiky.
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Článek 16

Řešeni sporu
1.  Toto ustanovení  se zásadně vztahuje na řešeni veškerých sporů, vyplývajících  ze vzniku, výkladu,

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

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

Článek 17

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

Článek 18

Salvatorní  ustanovení

Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy platná a  účinná. Na místo  neúčinného 6i neplatného ustanoveni se použiji
ustanovení  obecně 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.

Článek 19
Závěrečná ustanovení

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

Ing. Josef Dytrych, jednatel
(příkaznik)

Starosta obce Bc. Milan Vácha

(přikazce)

Ve  Praze dne 15. 10.2019 V Psárech dne
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