
Příkazní smlouva
podle § 724 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

MO ČRS …………………………………… (jméno a příjmení)
Rožnov pod Radhoštěm …………………………………… (bydliště)
………………..… (IČO) …………………………………… (rodné číslo)
(dále jen „příkazce“) (dále jen „příkazník“)

Čl. 1
Předmět smlouvy

1.1. Příkazník se zavazuje pro příkazce vykonávat tuto činnost (dále taky jen „příkaz“):
• Lovení a vysazování ryb;
• Sledování výskytu predátorů ryb na chovném zařízení, vedení jejich evidence dle druhů, množství a místa výskytu;
• Sledování prací na toku chovného zařízení a prověřování oprávněností těchto prací s hospodářem MO, a to zejména

oprav a úprav toku a těžby dřeva či stahování dřeva korytem potoku;
• Sledování odběrů vody, neoprávněné regulace a stahování vody na soukromé pozemky;
• Sledování výpustě kanalizací do chovného potoka včetně event. neoprávněné vypouštění vody z bazénů apod.;
• Sledování neoprávněného znečišťování břehů nebo koryta chovného potoka;
• Zajišťování brigádnické činnosti na vybudování nebo obnovení min.  10 kusů splávků na přiděleném chovném potoku

a čištění koryta chovného potoku;
• Hlídání rybochovného zařízení před pytláky a v této činnosti úzce spolupracovat s místními občany;
• Úzce spolupracovat s hospodářem MO nebo určenou osobou MO ČRS Rožnov p.R.; Evidence vykonávané činnosti

a její nahlášení bezodkladně po vykonání hospodáři MO nebo jiné určené osobě MO ČRS Rožnov p.R.;
• Vybudování nebo obnovení min. 10 kusů splávků;
• Vedení evidence o pochůzkách a kontrolách na chovném potoku;
• Aktivní spolupráce s hospodářem MO nebo určenou osobou MO ČRS Rožnov p.R;

1.2.       Záležitost uvedenou v odst. 1.1. této smlouvy se zavazuje příkazník vykonávat řádně  na příkazcem
přiděleném chovném potoku po dobu dvou let.

1.3.   Příkazníkem podle této smlouvy může být pouze plnoletý člen MO Rožnov pod Radhoštěm.

Čl. 2
Povinnosti příkazníka

2.1. Příkazník je povinen záležitost uvedenou v čl. 1 této smlouvy obstarat osobně. Pokud příkazník svěří provedení příkazu
jinému, odpovídá příkazci, jako by příkaz prováděl sám.

2.2. Příkazník je povinen se při obstarávání uvedené záležitosti řídit podle pokynů příkazce; od těchto pokynů se může
odchýlit pouze pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a není možno včas obdržet jeho souhlas.

2.3. Příkazník je povinen podat příkazci kdykoli v rozumné době na jeho žádost podrobnou zprávu o postupu plnění příkazu.

Čl. 3
Povinnosti příkazce

3.1. Příkazce je dále povinen na žádost příkazníka kdykoli v rozumné době poskytnout doplňující nebo upřesňující pokyny
pro činnost příkazníka, pokud je jich nezbytně třeba k obstarání záležitosti uvedené v čl. 1 této smlouvy.

Čl. 4
Odměna

4.1. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi za jeho činnost podle této smlouvy bezplatně územní povolenku dle
vlastního výběru.

4.2. Za obnovu nebo vybudování jednoho kusu splávku se zavazuje zaplatit příkazce příkazníkovi odměnu ve výši 800,-
Kč nebo mu připsat odpracování 10 brigádnických hodin dle výběru příkazníka.

Čl. 5
Závěrečná ujednání

5.1. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.
5.2. Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.
5.3. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména zákonem

č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

V ………… dne …………..

   ………………………  ………………………
      příkazce příkazník


