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SMLOUVA o POSKYTNUTÍ SLUŽEB EXTERNÍHO MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA

uzavřená podle ustanovení 5 1746 odst. 2 občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Městská část Praha-Libuš

se sídlem Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

IČ: 002 31 142

zastoupená RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou městské části

na straně jedné (dále jen „MČ“)

a

MgA. Eliška Málková .

se Sídlem Chrudimská 1575/6, Praha 3, 130 00, Ceská republika

ICO: 086 59 150

na straně druhé (dále jen „Konzultantka")

v tomto znění:

l. Rozsah poskytovaných služeb

1.1. Konzultantka se zavazuje dle konkrétního zadání příslušného zástupce MČ poskytovat pro MČ

následující odborné služby:

. konzultační a poradenská činnost v oblasti architektury a územního plánování,

. konzultační a poradenská činnost při připomínkování záměrů a nadřazených územních

dokumentů (územní plán, metropolitní plán),

' Spolupráci na urbanistické koncepci území,

- spolupráce na vytvoření etapizace a prioritizace změn,

- účast na jednáních souvisejících s územní a architektonickou tématikou,

' případná spolupráce na tvorbě strategického plánu.

1.2. Předpokládaný časový rozsah spolupráce je 4 až 8 hodin týdně.

II. Cena poskytovaných služeb

2.1. MČ se zavazuje za poskytnuté Služby poskytnout Konzultace odměnu v sazbě 500,- Kč/ hod. podle

skutečné poskytnutých služeb. V případě, že by se Konzultantka stala plátce DPH, bude odměna

navýšena o částku odpovídající DPH.

2.2. Odměna je splatná měsíčně na základě vystavené faktury, jejíž přílohou bude výkaz

poskytnutých služeb.

2.3. Celková roční odměna bez DPH nesmí přesáhnout částku 200.000,— Kč.



lll. Doba trvání smlouvy

3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 1 roku počínaje dnem 1. prosince 2022.

3.2. Obě smluvní strany mají právo smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez udání důvodu.

Výpovědní doba činí 2 měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci v němž

bude výpověď doručena druhé smluvní straně.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo-

vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.2. Uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnos-

ti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí

MC.

4.3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, znichž po jednom obdrží každá

smluvní strana.

VPraze dne 23-M- 610 3.1
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