Smlouva o dílo
(dle §631 obč. zák.)

Obec Chotíkov,
330 17 Chotíkov 118
IČ: 00257834
DIĆ:cz00257834
Č. účtu: 4528371/0100
Zastoupená starostou obce p. Vítězslavem Blažkem
(objednatel)
a
Jakub Černý (zhotovitel)
projektový manažer
394 01 Rynárec 178
IČ: 76645576
Č. účtu: 203036484/0300
(zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je příprava žádosti o dotaci, registrování žádosti o dotaci a registrace do
potřebných portálů pro administraci dotace projektu „Zkapacitnění ČOV Chotíkov
výstavbou nové mechanicko-biologické ČOV“ (dále jen „dílo“) dle technické dokumentace,
kterou předá objednatel zhotoviteli.
2. V případě, že bude žádost schválena k podpoře, zhotovitel dále zajistí:
a) podpis dohody o poskytnutí dotace,
b) kontrolu dokladů před vyúčtováním dotace,
c) poradenství při plněním termínů a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 (dále jen
„Pravidla“),
d) předložení žádosti o proplacení dotace podle pravidel,
e) výběrové řízení dle pravidel čerpání dotací a aktuálně platných zákonů ČR.

II. Cena a způsob placení
1. V případě schválení projektu a podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace bude zhotovitelem
účtováno 2,5% z celkových nákladů projektu vč. DPH (částka dle projektové dokumentace
odpovídá 851.360Kč – osm set padesát jedna tisíc korun českých) za dílo uvedené v odstavci I.,
bodu 2. A to takto:
a) 1/3 z celkové výše odměny uvedené v bodu II.1. po splnění předmětu smlouvy dle bodu
I.2.a) a I.2.e z hl), která odpovídá částce 283.786Kč. Částka 203.786Kč bude fakturována
zhotovitelem díla a částka 80.000Kč bude fakturována partnerem zhotovitele tak, aby tyto
náklady byly uznatelnými z hlediska příjmu dotace v maximální výši.
b) 1/3 z celkové výše odměny uvedené v bodu II.1. po splnění předmětu smlouvy dle bodu
I.2.b), I.2.c), která odpovídá částce 283.786Kč, která bude fakturována zhotovitelem.
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c) 1/3 z celkové výše odměny uvedené v bodu II.1. po splnění předmětu smlouvy dle bodu
I.2.d) a připsání přiznané výše dotace na účet objednatele. Odměna odpovídá částce
283.788Kč, která bude fakturována zhotovitelem.

2. Objednatel uhradí výše uvedenou částku vždy do 15 ti dnů od obdržení faktury.
3. Zhotovitel bude fakturovat průběžně, vždy po dokončení jednotlivých etap dle bodu II/1., až do
dovršení maximální částky úhrady, kterou jsou 2,5% z celkových nákladů projektu s DPH tj.
851.360Kč.

III. Termín provedení
1. Dílo uvedené v odstavci I., bodu 2. poté v případě schválení dotace bude zhotoveno dle výzev
SZIF, harmonogramu projektu a pravidel. Nejpozději však do prosince 2017.

IV. Součinnost

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost včasným a kompletním předložením:
-úplné technické dokumentace se stavebním povolením je-li součástí žádosti o dotaci stavba
-předpokládaný harmonogram realizace
-potřebné a kompletní účetní doklady
-doklad o vedení bankovního účtu
-čestná prohlášení dle pravidel a vzorů SZIF a dle požadavků zhotovitele
-katastrální mapu s vyznačením lokalizace předmětu dotace
-osvědčení právního statutu
-potvrzení příslušného finančního úřadu, že má uhrazeny všechny splatné závazky vůči finančnímu úřadu.
Objednatel je povinen předložit zhotoviteli výše uvedené doklady kompletní a ve lhůtách požadovaných
zhotovitelem. Nesplní-li objednatel své povinnosti uvedené v článku IV. této smlouvy v důsledku čehož nedojde
z viny objednatele k realizaci díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli jím prokázané náklady související
s realizací díla v této smlouvě uvedeném.
Zhotovitel je povinen pravdivě, průběžně a v plném rozsahu informovat objednatele o průběhu administrace
dotace.
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení zadávací podmínky výběrového řízení vč. druhu
výběrového řízení, hodnotících podmínek a návrhu smlouvy o dílo s budoucím zhotovitelem stavby.

V. Možnost odstoupení od smlouvy
1. Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy.
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2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele po schválení dotace a před dokončením
zhotovení díla, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu do výše dosud
neuhrazené ceny díla dle bodu II. této smlouvy a to do 15 ti dnů ode dne oznámení o
odstoupení od této smlouvy.
3. Zhotovitel nemůže odstoupit od smlouvy po zaregistrování žádosti bez souhlasu objednatele.
4.

Objednatel může odstoupit od smlouvy, Pokud nebude podepsána smlouva s poskytovatelem
dotace do konce roku 2012.

5. V případě, že v budoucnu dojde k povinnosti objednatele vracet dotaci, nebo její část, je
zhotovitel povinen vrátit vyplacenou odměnu, nebo její poměrnou část, pokud toto svou
činností, nebo nečinností zavinil.

VI. Prohlášení stran
1. Změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou
písemného dodatku.
2. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky
upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění.
3. V ostatním, ve smlouvě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení Obchodního
zákoníku v platném znění.
4. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží jedno
vyhotovení, zhotovitel pak dvě.
5. Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s
jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Podpisem této smlouvy zhotovitel současně potvrzuje převzetí objednávky vymezené shora.

V Chotíkově 12. března 2012

--------------------obec Chotíkov
objednatel
zastoupená starostou obce Ing. Vítězslavem Blažkem

--------------------Jakub Černý
zhotovitel
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