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lč 16975383,
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jako ,,obstaratel.'

uzavírajípodle § 243o nového občanského zákoníku
tuto

smlouvu o obstarání věci:
l.

ob.taratel,

ie oprávněnou osobou podle živnostenského zákona, se zava.uje obstarat
péčio zatoulané psy, kteří budou odchyceni
na územíobjednatele. Přitom se žavazuje zajistit
řádnou péčio psa, a to v souladu se zákonem č. 166/1999
sb. o veterinární péčia vyhláškou
č. 286l],999 sb., o péčio zdravízvířat.
kteFy'

ll.

obstaratel přijme nalezeného psa h|ášeného obecním úřadem bud'vden
ohlášenl nebo
v den ná.ledující. p§y není možnépřijímat po 20 h pokud
není dohodnuto jinak. při

-

předání

-''.'

psa {event. do 24 hod} objednatel
potvrdí ,,protokol o předání a převžetípsa'po&Ud má
zájem o vedení dokumentace pro vlastní potřebu.

llI.

obstaratelje povinen přijmout zvíře pouze
na základě Vlfuvy starosty obce, popřípadě jiné
pověřené
osoby z řad zastupitelů čiúředníků
obce.

obstaratel má právo přijmout oproti
místopřísežnémuprohlášení nálezce štěňata, popř.
zraněné či zaběhnuté zvíře, i od jiných
osob. Vtakovém případě se zavazuje
informovat
obiédnatel€ o převzďí zvířete telefonicky
nerpozději do 24 hodin.

obec má nárok Ra odchyt Všech p5ú, kteří
se v katastru obce vyskytnou během
roku na ktený
je,uzávřena smlouva.V případě,
že dojd€ k potřebě umístění'vě;šíh;
,nnoir,u' o.u . oo."
nájednou,nebo odjednoho majřel€,
záleží na dohodě. Toto se netvu poi"
rten.t.

obstaíatel je povinen vést evidenci o
zatoulaných a nalezených psech, o jejich
zdřavotním
staw a o ostatních souvisejících okolnostech-

obstáratel je povinen vyvíjet úsilí,směřujicí
k pře\rzetí psů svěřených mU do
úschovy
vhodnýmiosobami, é to tak, aby psi zbytečně
dlouho nezůstávali u Litultu, ale aly lyto;asné,
že přiští maiitelje vhodný a
zaji'tú řádnou péčio psa, a to v souladu se
zákonem č,
'chopný
166/1999 sb., o veterináíní
péčia Whláškou č. 2a6/a9gg sb., péči
o
a zdraví zvířat.
objednatel prohlašuje, že s tou činnosti
obstarate|e souhlasí.

V|l.

objednatel

je

opráVněn provádět kontroIu psŮ umístěných
v Útulku,
zdravotního stavu či Ustá.iení ajejich evidence.

a to po stránce

objednatel není oprávněn rozhodovat o euthanasiinebo
umístění do adopce jednotlivýctl
psů.

obstaratel je povinelt na vyžádání poskytnout
objednateli do konce prvého měsíce v roce
souhrnný přehled o počtu psŮ odchycených
na územíobce, .u.p. pr"*"tyat od občanů
obce, o době jejich setrvání v útulku a při navrácení
psa ma.iiteli,r.te j;u oiii"m toto ol."
také jehojméno a adresu.

Vlll,
V případě nutnosti odchytu Za poUžjtí
narkotizačnípušky + narkotizačnístřely bude
účtován
obci odch}t dle platných předpisů pro
odch}tovoU slUžbu,

lx.

odměna obstaratele za poskytované služby
činí20 Kč {Včetně DPH) na jednoho obwatele
obce, na jeden rok. celkově se obiednatel
zavazuje uhradit čáýku objednatel5e zavazuje zaplatit tuto odměnu
obstardteli do 14 dnů od podepsání smlouW,
a
to převodem na jeho bankovní účď u
KB, a.5., pobočka Kladno, č. účtu2!9 70
80 267 /o1oo.
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smlouva se uzavírá na

/

zašk tnéte /

dobu
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Xl.

ostatní otázky touto smlouvou neupravené
se řídíobecně záVaznými práVními předpisy,

zejména občanským zákonikem č, 89/2012
5b,, ve zněnípozdějších změn a novelizaci.
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