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Příkazní smlouva

Smluvní strany:

Městská část Praha-Libuš

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

IČ: 00231142

č.ú.: 27—2000691349/0800 u České spořitelny a.s.

jednající starostkou RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D.

(dále jen „příkazce“)

a

Mgr. Matěj Kadlec

bytem: , , .v . .

ICO: 7 není p atce DPH)

č-ú:“

(dále jen „Příkazm “)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle ust. § 2430 násl. zákona č. 89/2012 Sb. V platném

znění tuto

příkazní smlouvu

I. Uvodní ustanovení

Příkasz prohlašuje, že má potřebné kvalifikační předpoklady a živnostenské oprávnění na

vydavatelské činnosti, polygrafickou výroba, knihařské a kopírovací práce.

II. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, že bude na základě, V mezích a rozsahu pokynů příkazce, uskutečňovat

činnost související s vydáváním časopisu Městské části Praha-Libuš „U nás“ V periodicitě 1x

měsíčně (dále jen „měsíčník“), s výjimkou letního dvojčísla za měsíce červenec a srpen,

zejména zajišťovat činnosti a povinnosti příkazce jako vydavatele dle zákona č. 46/2000 Sb.

o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších

zákonů (dále jen „tiskový zákon“) v platném znění za podmínek dále uvedených vtéto

smlouvě a příkazce se zavazuje platit mu za to odměnu podle čl. III této smlouvy. Smluvní

strany se dohodly, že evidence periodika (§7 tiskového zákona) a dodávání povinných výtisků

(§9 tiskového zákona) si zajišťuje příkazce sám a příkaznik za plnění těchto povinností

neodpovídá. Činnost související s vydáváním měsíčníku bude obdobná činnosti šéfredaktora

podle již zrušeného zákona č. 81/1966 Sb. (dále jen „závazek“).



III. Úplata a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají za výkon činnosti (závazků) podle čl. II této smlouvy.

odměnu ve výši 24.000 Kč Včetně DPH měsíčně.

2. Nárok na odměnu vzniká příkazníkovi po řádném uskutečnění činnosti (závazku).

3. Odměna bude placena na základě faktury, kterou vystaví příkazník po uplynutí

příslušného kalendářního měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti

daňového dokladu a datum splatnosti ne delší jak 15 dní ode dne doručení faktury

příkazci. Faktura bude dále obsahovat přílohu, ve které bude specifikována

uskutečněná činnost (závazek).

IV. Ostatní ujednání

Náklady, které příkazník nutně nebo účelně vynaložil při uskutečňování činnosti (závazku),

nebo s ní V souvislosti, jsou již zahrnuty v odměně podle čl. III této smlouvy.

V. Závěrečná ujednání

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ust. §

2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. vplatne'm znění. Příkazník není

povinen splnit pokyn příkazníka, který by byl V rozporu s rozhodnutím Redakční rady

časopisu „U nás“; o tom je povinen příkazce bezodkladně informovat.

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy V registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská

část Praha-Libuš.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží příkazník a dva

příkazce.

5. Smluvní strany prohlašují, že nejednají v omylu, tísni ani za jinak nápadně

nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

6. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 76/2023 ze dne

27.3. 2023

V Praze dne 28 '03' 2023 V Praze dne 23 .03. 2023

Příkazník:Příkazce:

  
Městská áá Praha-Libuš Mgr. Matěj Kadlec

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

starostka


