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sMLotryA o DÍLo
uzaťené podle § 2586 a nrisl. č. 89/2012 Sb., občanslcý zá,koník

§mluvní strany:

1.

Objednavatel
obec velká Buková
se sídlem: Obec Velká Buková ě.p. 82,27O 23 Vellaí Buková
zastoupená: Ing. Pavlem Mouchou, stalostou
IČ:00244571
tel.: +420 724 189 468
e-mail: obec@velkabukova.cz
bankovní spojení: Česlcíspořitelna
čislo účtu:540596319/0800

a

2.

Zhotovitel

čtsrÁ pŘínonA \.ÝcHoDNícu čncn o.p.s.

Tovární l112,537 0l Chrudim 4
zapsán v obchodním rejsříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. značka O 206
zastoupený: Tomášem Kašparem, ředitelem obecně prcrspčšnéspolečnosti
IČ: 28771648
DlČ: není plátcem DPH
tel.: +420 724 758 459
se sídlem:

e-mail: i ot:

a s. k

§p4! (1]ci!i!lp!

i]

l\lq,!]Z

bankor.ní spojení: ČSOB a.s., pobočka Chrudim
čísloúčtu:23049'7 2941 0300

uzavírají tu.to smlouvu o dilo.

preambule
Zhotovitel prohlašuje, že má veškeréprávní, technické i personální předpoklady. kapacity
jichž je třeba k provedeni díla sjednaného touto smlouvou, a že je tak schopen zaj isrit

a odborné zraiosti,

splnčnísj cdnaného předmětu rlila.
Objednatel prohlašuje, že má ujasněnou představu o konečnépodobě díla, je schopen zalistrt
průběfuékorrzultování konkrétníproblematiky a že má zabezpečeno finančníkrytí ceté ceny díla, jakje
dále sjednána.

I. Předmět sm|ouv_v

1. Předrnětem této smloura je podání a administrace žádosti o dotaci, včetně manažerského řízení
projektu a zpracování odborného posudl:u v rámci dotačního tifulu Operačníprogram Životního prostřcdí
pro období 2021-202'] , 21 , výzvy, specifického cíle 1.4, opatření 1.4.1 k projektu ,JELKÁ BUKOVÁ,
KANALIZACE A ČoV" včetně obsluhy eleklronického prosďedí SFŽP,IS Kl21+,
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2. Manažerckéíizeni přípravy a realizace projektu

.
_
.
-

-.

.
-

zaimuje:

kompletace veškerych dokladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RopD) na základě
požadavkůRA
kompletacc veškerých dokladů obsžcných vRA a rámcovč uvedených v Příloze č.2 Pravidel,
zcjména dokumentací všech zadávacích řizeni na čirrnosti, jejichž náklady jsou v rámci Pravidel
OPŽP způsobilými,
kompletace veškerých smluv o dílo včetně položkovéhorozpočtu a finančníhoharmonogramu, kupni
smlouvy, smluvní doklady o autorském a tecbnickém dozoru a srnloulry na zpracování všech stupňů
projektové dokumentac€ (pokud investor uplatní jako způsobilý uýdaj), případně dalši smlurmí
doklady,
aktualizace realizačníchtermínů,
roáodnutí, závazná stanoviska či ryjádření orgáLrrů státní spnllvy
ádost o vydr1ní RoPD a dalši komunikace se SFŽP prostřednictvím MS202l+ před lydánim RoPD,
zastupování investora (žadatele) na připadných jednánich s pracowíky SFZP nebo llfi/.Z} za úče|em
lrydání RoPD.

činnosti v průběhu realizace projektu

zastupování přijemce podpory při jednáních se SFŽP, zejména s příslušným manažerem projektu,
komunikace a vedení realizace projektu v MS202l+,
administrace financování projektu, zejména přer.zeti faktur schvá|ených technickým dozorem stavby,
jeji zadání do MS2021+, příprava žádosti o jednotlivé platby a proplaceni dotace, dokládání SFŽ?
bankovních výpisů k uhrazcným fakturám, zpracováni finančníhoharmonogramu plnění a jeho
aktualizace v pruběhu realizace, zpracování monitorovacích zpráv a ťrnančně platebních kalendářů v
prubčhu trvání proiekhr,
dohled nad realiz,aci a financováním projektu, sledování financování stavby ve váahu

k čerpání
alokovaných zdrojů,
_
spolupráce s investorem (žadatelem) při projednávání zněn projekhr se SFZP a projednávání a
schvalování změnowých listů, zpracováni případných vícepracía méněprací vMS2021+,
kontrola a příprava pťopagace akce v souladu s podmínkami RoPD a smlouly o posk},tnutí podpory,
kontrola nad plněnim závaztých monitorovacích ukazatelů daných v RoPD a smlouvě o poskytnutí
podpory,
činnosti po dokončeníprojektu a ve fázi závěrečného ryhodnocení akce (zvA)
ryracoláni nebo zajištění vydrání dokladů požadovaných k Závěrečnému ryhodnocení akce
v rozsahu příslušnépřílohy Pravidel OPŽP
zpracováni Vyhodnocení monitorovacích a smlulrrrích ukazatelů

kompletace a předráni dokladů na SFŽ?
lryplnění Závěrečné monitorova ci 4rávy v monitorovacím systému SFŽ?

II. Výše úplaty a způsob úhrady

l. Za komplexní poradenství a administratir.rrí úkony dle čl. I této smlouvy příslušíáltoviteli smluvrrí
odměna v celkové výši t98 000,- Kč. Společnost CISTA PRIRODA VYCHODNICH CECH, o.p.s.
není plátcem DPH.

.
.

administrace žádosti o dotaci (uznatelný náklad)
manažerské řízení připravy a realizace projektu (uznatelný nriklad)

30 000,_

Kč

168 000,_

Kč
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Ve smlwtí odměně jsou obsaženy všecbny náklady spojené s ptněním pŤedmětu smlouvy dle čl. I

této smloul1/ a tato cena se stanovuje jako maxirnílní a konečná.

Po posl§fuutí služeb dle čl. I této snrlowy áotovitel lystaví a předá, popř. doporučeně odešle,
objednateli fakturu, vystavenou dle č1. tr, odst. 1., ve sjednané 30 denní lhůtě splatnosti. Faktura,
ve výši uznatelných nákladů (tj. vypracování a podání ádosti) bude lystavena po lydání Roáodnutí o
poskytnutí dotace k danému projektu. Zbyvajici částka bude fakturována před uskutečněnímposlední
3.

ádosti

o platbu.

III. Povinnosti smluvních střan
t_Pok-ud není nížemez:, smiuvními stranami touto smlouvou dohodnuto jinak, vyplývaji povinnosti obou
smluvních stran pňměřeně z ustanovení občanského zákoniku.
:,

Zhotovitelje dálc povincn:

:,t, provádět plnění předmětu smlouly

s

odbornou péčí,všechny

s objednateJem a následně jedrrat dle vzájemné dohody,

koky pečlivě projednávat

jemu známé zájmy objednatele, související s plněním předmětu smlouly, a omámit tnu
všechny jemu známé okolnosti, které mohou mít vliv na změnu |ýkajícíse pŤedmětu smlou\y.
:.z, chránit

2.3.

zachovávat mlčenlivost

samotného.

o

všech skutečnostech týkajícich se daného projektu

a

objeclrratelc

3. Obj ednatel je dále povinen:

ve Vžahu k předměo této Smlou\y posh,tovat Zhotoviteli včasné,pravdivé, úplnéa přehledné
informacc a to i při předkládání odbomého listinného materiálu potřebnélro k řádnému plnění předměnt
smlouly, pok-ud z povahy těchto rnateriálů či informací nevyplývá, že je má obstarat ýlučně zhotovite],
3,1,

3,2,

ve vztahu k přednrětu tóto smlouvy poskytovat informacc áotovitcli o všcch jcdnáních sc třctimi

osobami,
3.]. ve Vztahu k předmětu této smloulry zhotoviteli přediivat informace zasílanéelektronickým systénrem
IS K,P 2021+.

IV. Dalšíujednání
1. Smluvní strany se dáie dohodly:

1.1.V případě odstoupení objednatele od této smlouvy nebo při \.ýpovědi má áotovitel právo na nrá}radu
účelnělrynaložených nákladů spojených se zařizováním jeho záležitosti a odměnu po dobu vjpovědní
doby.
1.2. Tato smlouva se lzayirá ta dobu určitou 31. 12. 2026, Tuto smloulu lze ukončit dohodou nebo
výpovědí, kteroukoliv ze srrrluvních stran ve výpovědní době 1 měsíc. Výpovědní lhůta pro obě smluvní
strany počíná běžet pnním dnem měsíce nrisledujícíhopo doručenípísemné výpovědi druhé straně.
1,3. V případě neposky.tnutí podpory ze strany SFŽP tato smlouva zaniká a áotovitel se zříká veškerého
práva na odměnu za vypťacovanou projektovou dokumentaci a veškeréprovedené administrativní úkony.
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v. závěrečná ustanovení
t. Tato smlouva je \yhotovena ve řech stejnopisech s textem na 4 stranách a každý vjtisk rná platnost
origináu, přiěemž dva výtisky obdržel objednatel ajeden výtisk zhotovitel.

2. Tato srnlouva můžebýt doplňována pouze pisenmými, oboustranně dohodnufými, postupně
číslovanými dodatky, které se stávajíjejí nedílnou součástí.
3. Obě strany vzájemně prohlašují, že tuto sínlouvu uzavŤely svobodně a vžňně, že jim nejsou zrrimy
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavřed vylučovaly, neuvedly se vájemně v omyl a berou
na vědomj, že v plném rozsahu nesou veškeréprávni důsledky plynoucí z vědomě nepravdirrých jimi

uvedených údajů,

Písenmosti meá sřanami této smlouly, s jejichž obsahem je spojen vzlik zlěna nebo zánik práv
povinností upravených touto sítlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či vjpověď) se doručuji
do vlastních rukou. povirmost smlur.rú strarry doručit písemnost do vlastnich rukou drulré smlurmí straně
je splrrěna při doručovánípoštou, jalcrrile pošta písemnost adresátovi do vlastrúch rukou doručí.Účinky
doručenínastanou i tehdy, jestliže pošta písernnost smluvní straně wátí jako nedoručitelná a adresát
sujm jednáním či opomenutím doručeni zaaňl, nebo přijetí písemnosti odmítl.
+.

a

5.

Tato sínlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu posledním z účastníků
této smlouly a obě
připojují
pod
podpisy.
s obsahern této smlowy
ní své

sí ul.ní strany ía důkaz svého souhlasu

V Chrudimi dne 9.9.2022,

Ve Velké Bukové dne 9- 9. 2022.

Dioitálné

TOmáš6á*,n"",
KilSDá
]
Ing. Pavel Moucha,

luL

Datum:

í zozz.og.os

oz,ls,ls*ol'oo'

Tomáš Kašpar, ředitel o.p.s.

;ffi,;
\G gu*ž

Petr Matěj ovslqio místostarosta olrce
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