
,ť fi,

í )i,-§

I

é ho dne, měsí ce a rol< u uzavřely smluvní strany

Domaž lické  městské  lesy spol. s r.o.

lČ :26322994
sí dlo:

bankovní spojení :
zastoupená jednatelem

( d ó l e j  e n,|  provozovatel ")

a

Obec Baby!on
lČ :  00572551

sí dlo:  č . p.27, Babylon, 344 0L

e-mail :  info@ba bylon-obec.cz
zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou
(dále jen ,,obec")

tuto

sm| ouvu o umisť ování  psů  do záchytné  stanice.

l.

Provozovatel je provozovatelem záchytné  stanice psů  v mí stě známé  jako ,,Záchytná
stanice psů  Valcha u Domaž lic" nacházejí cí se na adrese č .p. 30 Pila - Havlovice (dále jen

,,záchytná stan!ce").

Smluvní  strany touto smlouvou upravují  vzájemná práva a povinnosti týkají cí  se

předávání  nalezených psů  ze strany obce provozovateli, který za ní ž e dohodnutých
podmí nek a za ní ž e uvedenou ú platu zajistí  v záchytné  stanici pobyt psů  a potřebnou
pé č i o ně vč etně krmení a veterinární  pé č e,

Tato smlouva je uzaví rána v návaznosti na zákonnou ú pravu nálezu zví řete. Podle § 1059

obč . zákoní ku platí , ž e ,,Je-li nalezeno zví ře zjevně urč ené  k zájmové mu chovu a

nepřihlásí -li se o ně nikdo do dvou měsí ců  od vyhláš ení  nólezu, nabude k němu nólezce

vlastnické  próvo. Prohlásí -li nálezce obci, ž e zví ře nabýt nechce, a svěří -li obec zví ře

neodvolatelně osobě, která provozuje ú tulek pro zví řata, mů ž e tato osoba se zví řetem
volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí  do č tyř měsí ců  ode dne, kdy j í  bylo zví ře

svěřeno. By\ -| i nález vyhláš en až  po předóní  zví řete, poč ne lhů tq běž et od vyhláš ení
nálezu.".

l!.

S ohledem na zákonné  ustanovení citované  v č l. l odst. 3 se obec zavazuje, ž e v pří padě

kaž dé ho nalezené ho psa vž dy:

- zajistí  (ješ tě před předání m konkré tní ho psa provozovateli do záchytné  stanice)
prohláš ení  nálezce, ž e zví ře nabýt nechce,

- nález řádně vyhlásí  a termí n vyhláš ení sdělí  provozovateli, a

- neodvolatelně svěří  kaž dé ho jednoho psa provozovateli.
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Obec bere na vědomí , ž e řádné  splnění  uvedené ho závazku je třeba ktomu, aby

provozovatel mohl se zví řetem po uplynutí zákonné  č tyřměsí č ní doby nakládat bez toho,

aby mohla být dotč ena práva j iných.

Obec při předání  psa provozovateli pí semně potvrdí  splnění  povinností  podle

předcházejí cí ho odstavce, pří padně provozovateli sdělí , kdy nález vyhlásí , a uč iní  vů č i

provozovateli prohláš ení , jehož  obsahem bude neodvolatelné  svěření  psa provozovateli.

Provozovatel na náklady obce zajistí  ubytování , krmení  a veterinární  pé č i u psů

předaných mu obcí  v souladu s touto smlouvou do záchytné  stanice, a to do doby, kdy

uplyne v § 1059 odst. 2 obč . zákoní ku stanovená doba 4 měsí ců  (dále jen ,,Zákonná
doba").

Obec před předání m nalezené ho psa provozovateli na svů j náklad zajistí  prvotní

veterinární  pé č i a vyš etření  psa, tzn. povinné  oč kování , odbleš ení  a odč ervení , a dále

povinné  č ipování , pokud pes č ip nenese. Takto oš etřený pes budou předán

provozovateli do záchytné  stanice spolu s oč kovací m prů kazem a dokladem o oč ipování .

Obec zajiš ť uje dopravu psů  do záchytné  stanice na své  náklady, přič emž  se zavazuje

použ í t vhodný a l<  tomu urč ený dopravní prostředek,

Pokud obec veterinární oš etření  a provedení č ipování  provozovateli pí semně neprokáž e,

zajistí toto provozovatel na nákladyobce (viz č l. lll. odst. 1pí sm. a)).

Provozovatel se zavazuje převzí t psy, kteří  splňují  podmí nky dojednané  v té to smlouvě,

pokud to umož ňují  jeho kapacitní  mož nosti. O naplnění  kapacity záchytné  stanice

informuje provozovatel obec vč as telefonicky nebo e-mailovou zprávou.

Obec se zavazuje hradit provozovateli řádně a vč as náhradu nákladů  a dalš í  č ástky

ujednané  v té to smlouvě.

Obec se dále se zavazuje, ž e se bude aktivně podí let na clohledávání  pů vodní ch majitelů

psů  a ž e na své  náklady zajistí  na vlastní ch webových stránkách a prostřednictví m svých

profilů  na sociální ch sí tí ch propagaci psů  nacházejí cí ch se v záchytné  stanici, aby

usnadnila nalezení  nových majitelů  psů .

lll.
Smluvní strany se dohodly, ž e obec uhradí  provozovateli následují cí č ástky za poskytnuté

služ by a dalš í  plnění :

a) pokud provozovatel podle č l. ll. odst. 5 zajistil veterinární  oš etření  a č ipování  psa, je

obec povinna zaplatit provozovateli pauš ální č ástku ve výš i 1.000 Kč  za kaž dé ho takto
přijaté ho psa, a nad rámec uvedené ho ú č elné  náklady vynalož ené  na veterinární  pé č i

a č ipování (ve výš i uhrazené  provozovatelem veterináři), cena je uvedena bez DPH.

b) za pobyt a krmení jednoho psa (bez ohledu na jeho velikost) č ástku 100 Kč  za jeden

den pobytu psa v záchytné  stanici (poč í naje dnem následují cí m po přijetí  psa a konč e

poslední m dnem Zákonné  doby). V pří padě, ž e bude do ú tulku přivezena fena j iž

nakrytá, bude stejná cena plnění  započ í tána od doby porodu za kaž dé  narozené

š těně. Cena je uvedena bez DPH.

Cenu za poskytnuté  služ by a dalš í  plnění  bude provozovatel obci ú č tovat jednou měsí č ně

vž dy za uplynulý kalendářrtí  rrrěsí c. Fakturu provozovatel vystaví vž dy do 15, dne rněsí ce

následují cí ho po měsí ci, za který ú č tuje. Splatnost faktury č iní  vž dy 15 dnů . Obec

souhlasí s elektronickým zasí lání m faktur na výš e uvedenou e-mailovou adresu obce.
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Tato smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou, Tuto je mož né  ukonč it pí semnou výpovědí ,

kterou je oprávněna uč init kaž dá ze smluvní ch stran i bez uvedení  dů vodu. Výpovědní

doba č iní ] . měsí c.

V pří padě zániku závazku založ ené ho touto smlouvou je DML povinna zajistit pé č i o
vš echny psy, které  přijala do záchytné  stanice před zánikem závazku, jako by smlouva

trvala (tedy ve stejné m rozsahu a za stejných podmí nek, jako by smlouva trvala), a obec
je povinna uhradit za takovou pé č i a č innost DML sjednané  ú platy v takové  výš i a za

takových podmí nek, jako by smlouva trvala.

Tuto smlouvou je mož né  měnit pouze pí semnými dodatky.

Vyluč uje se mož nost aplikace ustanovení  § 1740 odst, 3 věta první obč anské ho zákoní ku

- tedy při předlož ení  návrhu té to smlouvy nebo návrhu jaké hokoliv dodatku k té to

smlouvě se vyluč uje mož nost přijetí nabí dky s dodatkem nebo odchylkou.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotovení ch, z nichž  kaž dá strana obdrž í  po jednom.

Smluvní  strany prohlaš ují , ž e si text smlouvy přeč etly, s její m obsahem bezvýhradně

souhlasí  a na dů kaz toho připojují  podpisy svých oprávněných zástupců .
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