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Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský 

zákoník“)  

 

I. Smluvní strany 

Příkazce:    MIKROREGION ČESKÝ RÁJ – POD MUŽSKÝM 

   Na Rynku 51, 294 02    Kněžmost 

Zastoupený:  Ing. Karlem Hlávkou, předsedou 

IČ:   712 281 52 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mnichovo Hradiště 

000000-0486449309/0800 

 

a 

 

Příkazník:  1FSL s.r.o. 

   Holín čp. 139, 506 01 Jičín 

Zastoupený:  Jarmilou Láskovou Soldátovou, jednatelkou 

IČO:   026 19 407 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Jičín 

   č.ú. 263520964/0300 

 

uzavřeli  dnešního dne tuto 

 

p ř í k a z n í     s m l o u v u 

 

II.  Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu sjednaném v této smlouvě a za podmínek v této 

smlouvě uvedených, vykoná a zařídí pro příkazce  p o r a d e n s k o u  č i n n o s t  v rámci 

činnosti MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ – POD MUŽSKÝM (obce Kněžmost, Dobšín, 

Branžež). 

 

2. Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení dojednaných činností zaplatí příkazníkovi 

odměnu ve výši a lhůtách dohodnutých v této smlouvě. 

 

III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy 

Příkazník provede činnosti dle čl. II/1 této smlouvy na základě informací dostupných ve 

vymezeném časovém úseku doby plnění, v tomto rozsahu: 

- bude vyhledávat nové aktuální a použitelné dotační tituly od rezortních 

ministerstev, 

- připraví pozvánky a zpracuje zápisy ze zasedání mikroregionu,  

- připraví návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

na roky 2023-2025  ve spolupráci účetní svazku a  revizní komisí, 

- zpracuje žádosti obcí v rámci POV Středočeského kraje,  

- bude vykonávat poradenství obcím ve věcech rozvoje, 

- zajistí výběrová řízení malého rozsahu dle zák. č. 134/2016 Sb. na akce 

vypisované MR Český ráj – pod Mužským, 

- bude se účastnit na vyžádání všech schůzek týkajících se společných akcí MR 

Český ráj – pod Mužským v rozsahu 6 hod/měsíc, 
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IV. Způsob plnění předmětu smlouvy 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník bude řídit stanoviskem příkazce a bude 

postupovat ekonomicky a účelně.  

 

2. O průběhu plnění této smlouvy bude příkazník průběžně informovat příkazce na 

společných jednáních mikroregionu.  

 

3. Předmět plnění dohodnutý v této smlouvě je splněný předáním ekonomických podkladů  a 

informací v písemné formě, které budou součástí zápisu ze společných jednání mikroregionu. 

 

V. Doba plnění 

Příkazník se zavazuje, že výše uvedené činnosti podle bodu III. této smlouvy vykoná pro   

příkazce  postupně v průběhu roku 2021, nejpozději do 31.12.2021. 

 

VI. Cena a platební podmínky 

1. Cena za činnosti dojednané v této smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a to 53.000,- Kč (slovy Padesáttřitisíc 

korun českých). 

 

2.Fakturace bude provedena 1x ročně k 15.12.2021. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že splatnost platebních dokladů (faktury) je stanovena na 10 dní 

od doručení příkazci. Příkazce je povinen provést platbu sjednané částky peněžního plnění ze 

svého účtu na účet příkazníka dle bodu I. této smlouvy. 

 

VII. Závěrečná ujednání 

1. Příkazník může zmocnit plněním smlouvy třetí osobu. Dále však plně odpovídá za 

bezproblémový průběh plnění článku III smlouvy. 

 

2. Příkazce si je vědom nutnosti pohotové součinnosti ve věcech spolupráce s příkazníkem 

bez kterého nelze plnit obsah plnění z této smlouvy a to i ve spolupráci s jednotlivými členy 

mikroregionu. Překážky v komunikaci a ve spolupráci ze strany členů MR nelze považovat za 

vadné plnění ze strany příkazníka. Příkazník na základě uvedených skutečností má právo od 

smlouvy odstoupit s právem cenového vyrovnání za dosud vynaložené náklady a odměnou za 

vykonanou práci.  

Poruší-li příkazník závažným způsobem povinnosti stanovené v bodě II. a III. této smlouvy 

z důvodů na své straně, platí, že  došlo z jeho strany k podstatnému porušení smluvních 

povinností. V tomto případě má příkazce právo od příkazní smlouvy odstoupit a požadovat 

přiměřené narovnání závazků. 

 

3. Tato smlouva může být doplňována, popřípadě měněna pouze písemnými číselně 

označenými dodatky. Návrh na změnu této smlouvy mají právo předložit obě smluvní strany. 

Lhůta pro vyjádření druhé strany je do 15 dnů ode dne doručení návrhu. Dodatky smlouvy 

budou podepsány zástupci obou smluvních stran. 

     

 4. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

 

 5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran  dle 

bodu I. této smlouvy. 
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6. Smlouva  je  vyhotovena   ve  dvou  stejnopisech,  z  nichž   jedno  vyhotovení obdrží         

příkazce  a jedno vyhotovení příkazník. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je sepsána podle jejich pravé, vlastní a 

svobodné vůle. Její obsah považují za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami 

poctivé soutěže. Dále prohlašují, že si smlouvu pročetly a že byla uzavřena po vzájemném 

projednání a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

      Za příkazce:      Za příkazníka: 

 

 

 

      V Kněžmostě dne 5.2.2021                   V Holíně dne 5.2.2021      

 

 

 

 

 

        ………………………     ……..………………….. 

 Ing. Karel Hlávka             Jarmila Lásková Soldátová 

      předseda       jednatelka 


