SMLOUVA
O PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIORTAXI
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen OZ nebo Občanský zákoník)

(1)

Obec Prostřední Bečva
se sídlem Prostřední Bečva 272, 756 56 Prostřední Bečva
IČO: 003 04 221
tel.: +420 571 643 229, +420 724 179 469
e-mail: starosta@prostrednibecva.cz
zastoupena starostou obce panem Ing. Radimem Gálikem
(dále jen Objednatel)

a
(2)

(●BUDE DOPLNĚNO●)
se sídlem (●BUDE DOPLNĚNO●)
IČO: (●BUDE DOPLNĚNO●)
tel.: +420 (●BUDE DOPLNĚNO●)
e-mail: (●BUDE DOPLNĚNO●)
(dále jen Provozovatel)
(dále rovněž společně označovány jako Strany nebo každá samostatně jako Strana)

uzavřeli tuto Smlouvu o provozování služby SENIOR & BABY BUS (dále jen Smlouva) následujícího
obsahu:
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Provozovatel výslovně prohlašuje, že pro účely plnění dle této smlouvy je v souladu se zákonem č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen Živnostenský zákon)
oprávněn provozovat koncesovanou živnost, a to silniční motorovou dopravu osobní provozovanou
vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče a má vyřízené veškerá další související
oprávnění a povolení k provozování výše uvedené činnosti, a toto oprávnění a povolení jsou ke dni
podpisu této Smlouvy platné.

1.2.

Provozovatel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této
Smlouvy, resp. všechny osoby, které použije k zajištění předmětu plnění dle této Smlouvy, jsou
odborně způsobilé.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Stran při poskytování služby nazvané
„SENIOR & BABY BUS“ spočívající v zajištění a provozování přepravy Uživatelů (jak jsou
definováni níže) z místa jejich bydliště nebo pobytu na určená stanoviště a případně z určených
stanovišť do místa jejich bydliště nebo pobytu (dále také jen Služba), a to za podmínek ujednaných
v této Smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy.

2.2.

Provozovatel se zavazuje dnem účinnosti této Smlouvy provozovat a zajišťovat Službu pro občany s
trvalým pobytem na území obce Prostřední Bečva, kteří dosáhli věku nejméně 65 let (senioři) nebo
jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P (i mladší 65 let) a současně nejsou ke dni poskytnutí Služby
v pracovněprávním vztahu ani nejsou osobou samostatně výdělečně činnou a nemají ani žádné jiné
příjmy z podnikání nebo obdobné výdělečné činnosti, a dále dětem ve věku do 3 let s doprovodem
jedné zletilé osoby (dále jen Uživatelé) a Objednatel se zavazuje za to uhradit Provozovateli
sjednanou cenu dle této Smlouvy.

2.3.

Služba bude Provozovatelem poskytována v režimu taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, v platném znění a vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční
dopravě, v platném znění.

3.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ A PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR & BABY BUS

3.1.

Služba bude Provozovatelem poskytována pouze v katastrálním území obce Prostřední Bečva,
města Rožnov pod Radhoštěm a města Valašské Meziříčí na předem určených stanovištích, a to
každý pracovní den v kalendářním roce od 07:00 do 15:00 hod.

3.2.

Provozovatel se zavazuje přepravovat Uživatele z místa jejich bydliště nebo pobytu na níže uvedená
stanoviště a případně z níže uvedených stanovišť do místa jejich bydliště nebo pobytu, dle potřeb
Uživatelů. Vytýčenými stanovišti (místa nástupu a výstupu) se pro účely této Smlouvy rozumí:
-

3.3.

Centrum obce Prostřední Bečva
Centrum obce Horní Bečva
Obecní úřad Prostřední Bečva
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Poliklinika Rožnov pod Radhoštěm
Nemocnice Valašské Meziříčí

Objednatel uhradí Provozovateli cenu za poskytnutou Službu dle článku 4. této Smlouvy.

3.4.

Provozovatel je povinen dodržet, aby celková cena za jízdu (cesta tam a zpět) byla pro Uživatele
vždy 40,- Kč včetně DPH v rámci katastrálního území Prostřední Bečva, 70,- Kč včetně DPH
v rámci katastrálního území Rožnov pod Radhoštěm a 130,- Kč včetně DPH v rámci katastrálního
území Valašské Meziříčí-město, a to nezávisle na vzdálenosti a času trvání poskytované Služby,
kdy příslušná částka bude Provozovateli uhrazena přímo Uživatelem oproti řádnému daňovému
dokladu. Pokud bude jízdu absolvovat více Uživatelů najednou, uhradí Provozovateli částku ve výši
40,- Kč včetně DPH, 70,- Kč včetně DPH nebo 130,- Kč včetně DPH (dle cíle cesty) každý z
Uživatelů. Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P může být přepraven maximálně s jedním doprovodem,
kdy doprovod hradí rovněž platbu ve výši 40,- Kč včetně DPH, 70,- Kč včetně DPH nebo 130,- Kč
včetně DPH (dle cíle cesty), přičemž takovýto doprovod není povinen Provozovateli poskytnout
žádné své identifikační údaje a není povinen mu cokoliv podepsat. Uživatel nebo výše uvedený
doprovod uhradí Provozovateli příslušnou částku bez ohledu na to, zda v rámci jízdy využije Službu
i na cestu zpět. Objednatel se bude na financování Služby podílet tím, že bude Provozovateli hradit
měsíčně sjednanou náhradu, jejíž výše bude vypočítána dle článku 4. této Smlouvy. Objednatel
nebude Provozovateli poskytovat žádnou zálohu.

3.5.

Provozovatel nebude požadovat po Uživateli krom částek uvedených v článku 3. odst. 3.4. této
Smlouvy žádnou jinou platbu. Strany se dohodly, že cena za přistavení vozidla (nástupní taxa) se
nehradí, tj. nebude v rámci Služby Objednavatelem ani Uživatelem hrazena.

3.6.

Strany se dohodly, že Uživatel ani Objednatel neplatí Provozovateli žádnou úplatu za čekání
vozidla, tj. nejsou povinni v rámci Služby platit žádnou čekací taxu za případnou dobu čekání.

3.7.

Provozovatel je oprávněn v rámci Služby přepravit jednoho Uživatele maximálně 4x v kalendářním
měsíci (4 jízdy) a z toho maximálně 2x v kalendářním měsíci (2 jízdy) v rámci katastrálního území
Rožnov pod Radhoštěm a maximálně 1x v kalendářním měsíci (1 jízda) v rámci katastrálního území
Valašské Meziříčí-město, nebude-li naplněna podmínka uvedená v článku 4 odst. 4.3. této Smlouvy.
Jednou jízdou se rozumí cesta do místa určení a zpět. Za dodržení počtu jízd na jednoho Uživatele
za kalendářní měsíc odpovídá Provozovatel. Uskutečněné přepravy Uživatele nad rámec výše
uvedeného limitu nebudou Objednatelem uhrazeny a jdou k tíži Provozovatele, což Provozovatel
podpisem této Smlouvy bere na vědomí a souhlasí.

3.8.

Provozovatel je povinen evidovat zejména datum jízdy, čas zahájení a ukončení jízdy, stanoviště
nástupu k přepravě a výstupu z přepravy a identifikační číslo karty Uživatele. Tyto evidenční údaje
si nechá podepsat Uživatelem. Tento evidenční seznam, každý den opatří Provozovatel svým
podpisem, čímž potvrdí správnost údajů. Měsíční evidenci vykázaných jízd v rámci Služby předloží
Objednateli vždy nejpozději do patnáctého (15) dne kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, ve kterém byla Služba poskytována, včetně faktury za provozovanou Službu.
V této souvislosti se Strany dohodly, že do doby vydání identifikačních karet Uživatelům je
Provozovatel povinen v evidenčním seznamu evidovat také jméno, datum narození a bydliště
Uživatele, kdy současně je povinen si od Uživatele nechat podepsat souhlas se zpracováním
osobních údajů v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04.
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

3.9.

Provozovatel služby má povinnost využívat k příjmu telefonických objednávek Uživatelů telefonní
číslo (●BUDE DOPLNĚNO●). Provozovatel se zavazuje, že uvedené telefonní číslo bude po celou
dobu poskytování Služby dostupné, a že na tomto čísle bude přijímat objednávky přepravy ze strany
Uživatelů, kdy objednávky bude možno činit v době od 7:00 – 17:00 hod. Uživatel si musí Službu u
Provozovatele objednat dopředu, a to nejpozději dvacet čtyři (24) hodin před plánovanou jízdou na
uvedeném telefonním čísle. Pokud bude Služba objednávána v den přepravy, není Provozovatel
povinen Uživatele přepravit, pokud mu to nedovoluje volná kapacita.

3.10. Každý Uživatel (u dětí do 3 let věku zákonný zástupce, eventuelně další zákonným zástupcem
zvolená osoba), který bude mít zájem u využívání Služeb, je povinen podepsat souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely vedení evidence Služby. Souhlas bude zajišťovat Objednatel
(do vystavení identifikačních karet Provozovatel dle článku 3. odst. 3.8. této Smlouvy), který po
udělení souhlasu vystaví Uživateli kartu s identifikačním číslem Uživatele, která bude Uživatele
opravňovat k využívání Služby. Nepředloží-li Uživatel Provozovateli kartu s identifikačním číslem,
nebo do jejího vydání neposkytne Provozovateli údaje dle článku 3. odst. 3.8. této Smlouvy,
nebude ze strany Provozovatele Služba dle této Smlouvy poskytnuta. Objednatel (do doby
vystavení identifikačních karet Provozovatel) při nakládání s osobními údaji Uživatelů postupuje v
souladu s GDPR. V případě dítěte do 3 let věku budou Objednatelem vystaveny maximálně dvě
identifikační karty.
3.11. Provozovatel se zavazuje, že bude udržovat osobní motorové vozidlo, jímž bude poskytována
Služba, v řádném technickém stavu umožňujícím provoz na pozemních komunikacích a v čistotě
vně i uvnitř. V osobním motorovém vozidle se nebude kouřit. Provozovatel se rovněž zavazuje při
poskytování Služby zachovávat profesionální přístup.
3.12. Provozovatel se zavazuje, že na osobní motorové vozidlo bude mít po celou dobu trvání této
Smlouvy sjednáno zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, havarijní
pojištění a připojištění všech sedadel.
3.13. Provozovatel musí v automobilu strpět zařízení GPS pro namátkovou kontrolu jízd ze strany
Objednatele.
3.14. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit věkovou hranici osob, které mohou Službu využívat
nebo změnit místa, do kterých mohou být Uživatelé přepravovány. Dále si Objednatel vyhrazuje
právo měnit měsíční limit počtu jízd jednoho Uživatele.
4.

CENA SLUŽBY

4.1.

Cena Služby je stanovena dohodou Stran a byla ujednána takto:
a)

Paušální náhrada ve výši ……,- Kč včetně DPH za jednoho (1) přepraveného Uživatele.

b)

Náhrada ve výši ……,- Kč včetně DPH za každou započatou ½ hodinu jízdy, přičemž doba
čekání vozidla se do této náhrady nezapočítává.
Cena Služby je stanovena jako cena pevná a platná po celou dobu účinnosti této Smlouvy,
zahrnující veškeré profesně předpokládané náklady Provozovatele, zisk Provozovatele i očekávaný
vývoj cen. V případě, že Provozovatel v rámci jedné jízdy přepraví vícero Uživatelů, považuje se to
za jednu uskutečněnou jízdu ve smyslu tohoto ustanovení.
4.2.

Doprovod držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P se nepovažuje za přepravenou osobu a Objednatel není
povinen za něho Provozovateli uhradit paušální náhradu dle článku 4. odst. 4.1. písm. a) této
Smlouvy. Provozovatel je oprávněn od takové osoby vybrat pouze poplatek dle článku 3 odst. 3.4.
této Smlouvy. Výše uvedené neplatí pro doprovod dítěte do 3 let věku, který se spolu s dítětem
považuje pro účely této Smlouvy za jednoho Uživatele.

4.3.

Strany se dohodly na finančním limitu za poskytnutou Službu. Objednatel se zavazuje uhradit
paušální náhrady za každého přepraveného Uživatele, jejichž úhrn za jeden (1) kalendářní měsíc
počínaje dnem účinnosti Smlouvy nepřesáhne částku 20.000,- Kč včetně DPH (dále jen Finanční
limit). Za dodržení Finančního limitu odpovídá Provozovatel. Po vyčerpání Finančního limitu tak
Objednatel není povinen zaplatit Provozovateli jakoukoliv paušální náhrady za přepravené
Uživatele, které by překročily výše stanovený Finanční limit. V případě vyčerpání Finančního
limitu je Provozovatel nadále povinen poskytovat Službu s tím, že celková cena za jízdu (cesta tam
a zpět) bude pro Uživatele vždy 60,- Kč včetně DPH v rámci katastrálního území Prostřední Bečva,
120,- Kč včetně DPH v rámci katastrálního území Rožnov pod Radhoštěm a 200,- Kč včetně DPH
v rámci katastrálního území Valašské Meziříčí-město, a to nezávisle na vzdálenosti a času trvání
poskytované Služby, kdy příslušná částka bude Provozovateli uhrazena přímo Uživatelem oproti
řádnému daňovému dokladu.

4.4.

Strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby
DPH, je Provozovatel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat
Objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k
této Smlouvě.

5.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.

Podkladem pro úhradu sjednané ceny Služby je faktura – řádný daňový doklad, která bude mít
náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění (dále jen Zákon o DPH).

5.2.

Faktura bude vystavena Provozovatelem pravidelně za každý kalendářní měsíc poskytování Služby,
a to nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, ve kterém byly jednotlivé přepravy v rámci Služby uskutečněny. Součástí faktury bude
evidenční seznam Uživatelů za dané období a kopie daňových dokladů o zaplacení částky 40,- Kč
včetně DPH, 70,- Kč včetně DPH nebo 130,- Kč včetně DPH.

5.3.

Lhůta splatnosti faktury se sjednává na třicet (30) dní ode dne jejího vystavení.

5.4.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně
vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je Objednatel oprávněn fakturu
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Provozovateli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře
vyznačí důvod vrácení. Provozovatel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání
vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne
vyhotovení nové faktury.

5.5.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.

5.6.

Provozovatel je povinen neprodleně oznámit objednateli skutečnost, že se stal nespolehlivým
plátcem dle § 106a Zákona o DPH, nebo že správce daně proti němu vede příslušné řízení o tom, že
bude stanoveno, že je nespolehlivým plátcem; dále je povinen neprodleně oznámit Objednateli, že
se vůči němu vede insolvenční řízení, exekuční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí.

5.7.

Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn uhradit za Provozovatele správci daně příslušnou daň
z přidané hodnoty za zdanitelné plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel dle § 109a Zákona o DPH,
tj. je oprávněn zaplatit část smluvní ceny, která odpovídá dani z přidané hodnoty namísto
Provozovatele přímo správci daně. Pokud Objednatel toto právo zvláštního způsobu zajištění daně
využije, neprodleně to písemně oznámí Provozovateli. Tato případná úhrada daně z přidané hodnoty
ze zdanitelného plnění za Provozovatele zdanitelného plnění přímo správci daně dle § 109a Zákona
o DPH, bude oběma Stranami považována za splnění závazku Objednatele zaplatit příslušnou část
sjednané ceny odpovídající dani z přidané hodnoty Provozovateli dle této Smlouvy.

5.8.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí smluvní cenu pouze a jedině na účet
provozovatele, který je ke dni, kdy objednatel poukáže peněžní prostředky, tj. dá příkaz k úhradě
smluvní ceny nebo její příslušné části ze svého účtu na účet druhé smluvní strany, zveřejněn
příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

5.9.

Pohledávku vzniklou na základě této Smlouvy či uskutečněného zdanitelného plnění může
Provozovatel postoupit třetí osobě jen na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.

SANKCE

6.1.

Strany se dohodly, že Provozovatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě, že
Provozovatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou mu v této Smlouvě, a to ve výši 1.000,- Kč za
každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

6.2.

Strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele se zaplacením měsíční úhrady za Službu, je
Provozovatel oprávněn požadovat po Objednateli uhradit úrok z prodlení v zákonné výši.

6.3.

V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůči Provozovateli, je Objednatel oprávněn započíst pohledávku na zaplacení
této smluvní pokuty vůči pohledávce Provozovatele na zaplacení ceny Služby dle této Smlouvy.

6.4.

Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody a její výši.

7.

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY

7.1.

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2020.

7.2.

Strany sjednávají zkušební dobu v délce čtyř (4) měsíců počínaje dnem účinnosti této Smlouvy, kdy
po uplynutí třech (3) měsíců zkušební doby dojde k vyhodnocení poskytované Služby. Po dobu
zkušební doby je Objednatel oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, tj.
výpověď nabývá účinnosti dnem doručení písemné výpovědi Provozovateli.

7.3.

Po uplynutí zkušební doby je každá ze Stran oprávněna tuto Smlouvu písmeně vypovědět
v tříměsíční výpovědní době, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po
kalendářním měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Straně.

7.4.

Objednatel je oprávněn písmeně vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud Provozovatel
opakovaně neplní některou ze svých povinností uvedenou v této Smlouvě nebo vyplývající mu
z příslušných právních předpisů. Taková výpověď pak nabývá účinnosti dnem doručením písemné
výpovědi Provozovateli.

8.

OBECNÍ DOLOŽKA

8.1.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění (dále jen Zákon o obcích):
Podpisem této Smlouvy ze strany starosty obce Prostřední Bečva byla v souladu s ustanovením § 99
odst. 2, § 102 odst. 3 a § 103 odst. 1 Zákona o obcích projevena vůle obce Prostřední Bečva jakožto
Objednatele k uzavření této Smlouvy.

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.

Vznikne-li některé ze Stran porušením povinností z této Smlouvy škoda, má druhá Strana právo na
její náhradu podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

9.2.

Strany mohou od této Smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo z důvodů
uvedených v Občanském zákoníku.

9.3.

Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní,
se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku
v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

9.4.

Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze vzestupně
očíslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma Stranami.

9.5.

Doručení písemností dle této Smlouvy se děje formou doporučené pošty, případně dalšími způsoby
doručení, jež jsou obvyklé a odpovídající zásadám poctivého obchodního styku. Účinky doručení
nastanou i v tom případě, odmítne-li Strana, které je písemnost určena, převzetí této písemnosti.
Písemnost se považuje za doručenou v případě uložení zásilky u držitele poštovní licence třetím (3)
dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve Smlouvě a jiná adresa
není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát
nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje za doručenou třetí (3) den od jejího
předání k doporučené poštovní přepravě. Strany jsou povinny se vzájemně informovat o jakékoliv
změně jejich adresy sídla/bydliště, nebo případně jiné adresy určené Stranou pro doručování
písemností.

9.6.

Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným, zdánlivým nebo
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této
Smlouvy, pokud takové neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení lze oddělit od ostatního
obsahu Smlouvy, aniž by se podstatně změnil její obsah nebo úmysl sledovaný Stranami. Každá ze
Stran se zavazuje, že na výzvu druhé Strany nejpozději do dvaceti (20) dnů po obdržení takové
výzvy uzavře s druhou Stranou ujednání, jímž bude neplatné, nevynutitelné nebo zdánlivé ujednání
nahrazeno platným ujednání, které bude ve svém důsledku odpovídat účelu původního ustanovení

9.7.

Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) exemplářích v českém jazyce, přičemž každá ze Stran
obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.

9.8.

Každá Strana se vzdává jakýchkoli případných práv a nároků založeným jednáním druhé Strany
vůči ní před uzavřením této Smlouvy. Každá Strana prohlašuje, že při jednání o uzavření Smlouvy
jí byly sděleny všechny skutkové a právní okolnosti tak, aby se tato Strana mohla přesvědčit o
možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby jí byl zřejmý zájem druhé Strany Smlouvu uzavřít.

9.9.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Stranami a účinnosti dne 1. 2. 2020.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU s obsahem této smlouvy připojily Strany své podpisy.
ZA OBJEDNATELE:

ZA PROVOZOVATELE:

Obec Prostřední Bečva

(●BUDE DOPLNĚNO●)

PODEPSAL:

PODEPSAL:

______________________________
JMÉNO: Ing. Radim Gálik
FUNKCE: starosta obce
DNE: (●BUDE DOPLNĚNO●)

______________________________
JMÉNO: (●BUDE DOPLNĚNO●)
DNE: (●BUDE DOPLNĚNO●)

