
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 202042
uzavřená podle § 2586 a naši. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

mezi těmito

Objednatel:
adresa:

DIČ:
bank. spojení:

č. účtu:
zastoupený:

telefon:
e-mail:

SMLUVNÍMI STRANAMI:

Město Bochov
Náměstí Míru 1, 364 71 Bochov
00254444

KB a.s.
2221341/0100
Miroslavem Egertem, starostou
+420 725 051 048
starosta@mesto-bochov.cz

A MĚSTSKY ÚŘAD
BOCHOV

Zpracovatel:!

^)L|
Dosio: 17,07.20 1025
C.).: ^1030 ^^4|wo

Kopie:

PL:A
č. dop. zas.:

PP/PL:

NPpočet/druh:

Zhotovitel: Mgr. Ondřej Staněk
adresa: Knapovec 176, 562 01 Ústí nad Orlicí

1C: 05579058
bank. spojení: Equa bank a.s.

č. účtu: 1022289006/6100
telefon: +420 465 524 782, 731 278 401
e-mail: ondrej.stanek@jastaconsulting.cz

takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je administrace projektu

Pro mládež z města Bochov

podpořeného v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020 Ministerstva pro místní
rozvoj (dále jen Mmr) v následujícím rozsahu:

1.1 Příprava, kompletace a předání podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

1.2 Investiční dozor
• zpracování změn projektu

dozor nad dodržením podmínek formulářů EDS
• zpracování žádosti o platbu dle podmínek Mmr

1.3 Příprava a předání dokladů ZVA
• zpracování závěrečné monitorovací zprávy včetně všech povinných příloh
• zajištění a zpracování dalších podkladů na základě požadavků poskytovatele Mmr.
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2. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Práce na díle v rozsahu článku 1. této smlouvy budou provedeny po vydání Registračního
listu akce a ukončeny v návaznosti na konec realizace projektu (předpoklad do
31.12.2021).

2.2 Místem plnění je sídlo zhotovitele a území obce.

3. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za zhotovení díla dle článku 1. a 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních
stran ve výši 29 000,- Kč.

3.2. Cena za dílo bude účtována po ukončení díla ve formě faktury (daňového dokladu) se
splatností 15 dní.

4. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné informace a podklady v požadované
formě (obvykle stačí sken), všechny údaje a doklady s dostatečným předstihem, aby mohly být
doloženy na Mmr.

5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

4.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu byla způsobena nesprávným nebo
neúplným plněním předmětu smlouvy a za škodu způsobenou porušením povinností
zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel se své odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že
škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze vyžadovat.

4.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti objednatele.

6. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou
třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru, vyplývající z této
smlouvy s výjimkou konzultací na Mmr ČR.

V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou, platí ustanovení žák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží
po jednom vyhotovení.

VBochovědne.^^.^0^

Za objednatele:

/

Starosta

JZ/^^ff 23/20

MÉ9ŤO

V Ústí nad Orlicí dne 14.7.2020

Za zhotovitele:

/

BOCho.
Nám. Míru l

364 71 Bochov
Tel,. 353,670 121, 353 670 131

1C: 002 54 444

/"_ .:
Mgř. Ondřej Staněk
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