SMLOUVA
o poskytování poradenských a konzultačních služeb
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany:
Město Roudnice nad Labem
se sídlem Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
zastoupené Ing. Františkem Padělkem, starostou
(dále jen "Objednatel")
a
Ing. Naděžda Hájková
místem podnikání 470 01, Sosnová 105
IČ: 69398631
Doručovací adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxx xxx xxx, xxx xxx xxx
(dále jen "Poradce")
(Objednatel a Poradce dále jen společně „Strany“)
uzavírají tuto Smlouvu:
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

1. Objednatel se účastní jednání se zúčastněnými subjekty ohledně rekonstrukce mostu
přes Labe v Roudnici nad Labem, ve kterých se snaží prosadit zájmy občanů města
Roudnice n.L. Za tímto účelem potřebuje technickou podporu.
2. Poradce je specialistou v oblasti mostního inženýrství a jako takový je schopen
potřebnou technickou podporu Objednateli poskytnout.
3. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých Poradce bude poskytovat
poradenství spočívající v technické podpoře Objednatele ve věci jednání ohledně
rekonstrukce mostu přes Labe v Roudnici nad Labem se zúčastněnými subjekty.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.

1. Poradce se tímto zavazuje pro Objednatele na jeho žádost poskytovat poradenské služby
týkající se technické podpory Objednatele ve věci jednání se zúčastněnými subjekty
ohledně rekonstrukce mostu přes Labe v Roudnici nad Labem. Poradce se zavazuje své
služby poskytovat Objednateli v souladu s právními předpisy. Poradce se zejména
zavazuje na žádost Objednatele:
-

účastnit se jednání s Objednatelem a se zúčastněnými subjekty;

-

dohlížet na soulad projektované dokumentace s požadavky Objednatele;

-

účastnit se na výzvu Objednatele pracovních porad;

-

podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a spolupracovat při odstraňování
důsledků nedostatků, zjištěných v dokumentaci;

-

navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi projektu;

- spolupracovat s ostatními partnery (investor, správce komunikací, projektant,
zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka).
2. Poradci náleží za služby poskytnuté Objednateli odměna ve výši 500,- Kč + DPH za 60
minut poskytnutých služeb. V této odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Poradce
vynaložené v souvislosti s poskytováním služeb s výjimkou cestovních nákladů. Cestovní
náklady na dopravu do místa poskytování služby budou Poradci nahrazeny ve výši
stanovené příslušnými pracovněprávními předpisy, které se v tomto směru analogicky
použijí. Dále Poradci náleží náhrada za ztracený čas strávený na cestě ve výši 100/Kč +
DPH za každou započatou půlhodinu strávenou na cestě.
3. Poradce se zavazuje o poskytnutých službách a jejich rozsahu vést příslušné záznamy.
V případě, že rozsah poskytnutých služeb překročí 300 minut, vystaví Poradce
Objednateli daňový doklad – fakturu na odměnu za jím poskytnuté služby. K faktuře
přiloží rozpis poskytnutých služeb a cestovného. Splatnost faktury činí 20 dnů od jejího
vystavení.
4. V případě, že mezi službami, které Objednatel od Poradce požaduje poskytnout, jsou
delší prodlevy např. více jak 2 měsíce, je Poradce oprávněn požadovat úhradu svých
služeb po Objednateli i dříve, než rozsah poskytnutých služeb přesáhne limit pro
vystavení daňového dokladu 300 minut.
3.

POVINNOSTI PORADCE

1. Poradce je povinen postupovat při poskytování svých služeb Objednateli s odbornou
péčí, řádně a včas a hájit zájmy Objednatele.
2. Poradce se zavazuje, že poradenské a konzultační služby nebude poskytovat ohledně
rekonstrukce mostu přes Labe v Roudnici nad Labem dalším osobám a subjektům.
Poradce bere na vědomí, že ohledně rekonstrukce mostu přes Labe v Roudnici nad
Labem stojí na straně Objednatele, který jeho služeb využije pro prosazení zájmů občanů
města Roudnice nad Labem.
3. Poradce je povinen všechny poradenské a konzultační služby poskytovat Objednateli
osobně (tj. nikoli prostřednictvím subdodavatelů) dle jeho požadavků.
4. Výstupy plnění Poradce podle této Smlouvy mohou být předávány Objednateli v průběhu
plnění jakýmikoli cestami a způsoby, například elektronickou poštou, telefonicky nebo
ústně.
5. Poradce se zavazuje během plnění Smlouvy a i po jejím ukončení, zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s poskytováním
svých služeb dle této Smlouvy.
4.

TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou – tj. ode dne podpisu smlouvy do dosažení
výše 200 hodin práce.
2. Každá ze Stran má právo tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu
s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé
Straně.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma Stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou Strany povinny se o tom bez
zbytečného odkladu písemně informovat. Zároveň jsou obě Strany zavázány společně
podniknout veškeré kroky k překonání překážek plnění této Smlouvy.
2. Objednatel prohlašuje, že je povinnou osobou ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, v platném znění a má tak povinnost tuto Smlouvu v souladu s tímto
zákonem zveřejnit v registru smluv, přičemž na tuto Smlouvu dopadají další ustanovení
tohoto zákona. Strany toto berou na vědomí a souhlasí s tím.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
4. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.
5. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude
to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se
zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož
znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou
jako celkem.
7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá ze Stran obdrží po jednom
stejnopisu.
8. Strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné a
vážné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Strany dále prohlašují, že
se s obsahem této Smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz
toho připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Smluvní strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním
celé Smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto Smlouvou
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
10. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ustanovení § 41
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně této smlouvy byly splněny
všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
podmiňuje platnost právního jednání obce. Tato smlouva byla schválena usnesením
Rady města Roudnice nad Labem dne 10. 2. 2021 č. usnesení 57/2021.

Dne 9. 3. 2021

Dne 19. 2. 2021

Objednatel

Poradce

______________________________
Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek, starosta

______________________________
Ing. Naděžda Hájková

