
smlouva () VÝKONU SLUŽEB koonomíxronn numero—u

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„OZ“)

Smluvní strany

Sportovní klub Dolní Měcholupy, o. 3.

Se sídlem: Na paloučku 223/11

IC:" 65995864

DIC: (265995864

ZastOUpen: Martinem Kónyou, předsedou

Bankovní Spojení : Ceská spořitelna

Č. ú.: 19—283789389!0800

(dále jen „olajednatelll)

E!

paní Kristina Hrabyková

Se sídlem: Plickova 570/5, Praha 4, 149 00 Praha — Háje

IČO: 75222302

Bankovní Spojení:

č. ú.:

 

(dále jen „koordinátor“)

II

Předmět Smlouvy

' 1.1. Objednatel je příjemcem dotace obdržené vrámci programu 1330 S31 (dále jen „dotační
program“) na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace a následném uzavření Smlouvy o
poskytnutí podpory (dále jen „Smlouva o doteď).

1.2. Účelem této Smlouvy o výkonu služeb koordinátora (dále jen „Smlouvy/“) je dát objednateli
přiměřenou jistotu, že podmínky investiční akce „SK Dolní Měcholupy -— rekonstrukce
klubovny“, které je objednatel povinen vůči poskytovateli dotace plnit, vč. administrativních či
jiných úkonů, které jsou nezbytné pro řádné čerpání a následné udržení dotace bez sankcí,
budou prováděny řádně, kvalifikovaně a v termínech stanovených poskytovatelem dotace.

1.3. Touto smlouvou se koordinátor zavazuje, že bude pro objednatele jakožto příjemce dotace
poskytovat (vykonávat) za úplatu službu koordinátora projektu v níže sjednaném rozsahu, a to
ve vztahu ke Smlouvě o dotaci a financovanému (dotovanému) projektu, jak je uvedeno v čl.
1.1 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi za plnění dle této smlouvy
cenu (úplatu) specifikovanou v čl. IV odst. 1 této smlouvy.

1.4. Koordinátor bude pro objednatele vykonávat koordinační služby dle této smlouvy v následujícím
rozsahu:

a) provádění poradenství ohledně dotačních pravidel;

b) kontrola veškerých dokladů předkládaných poskytovateli dotace zpracování
průběžných & etapových zpráv;

c) asistence při vyhotovení monitorovacích zpráv (průběžné monitorovací zprávy)
budou—li některým z poskytovatelů dotace vyžadovány;

d) zpracování žádosti o změnu v realizaci projektu;

©
;



 

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

e) zastupování zadavatele při jednáních s řídícím orgánem;

() sledování realizace projektu & vypracování a předkládání dalších potřebných

dokumentů v řádných termínech poskytovateli dotace;

g) řízení změn v projektu;

h) zpracování závěrečné zprávy, včetně vyúčtování projektu a všech povinných

příloh;

i) zpracování závěrečného formuláře vyhodnocení projektu;

j) zajištění soupisu všech faktur včetně jejich obsahové náplně; *

k) zajištění věcného vyhodnocení projektu pro poskytovatele dotace v požadovaném

rozsahu a termínu tj. vypracování závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti

o platbu & dalších povinných příloh a její předložení v řádném termínu

poskytovateli dotace;

|) zajištění a zpracování dalších podkladů na základě požadavků řídícího orgánu.

šil.

Práva a povinnosti smluvních stran

Koordinátor je povinen postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele.

Od těchto pokynů se koordinátor může odchýlit jen, jsou—li zjevně v rozporu se zákonem nebo

je—Ii to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a koordinátor nemůže včas obdržet objednatelův
souhlas.

Koordinátor je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli všechny okolnosti,
které zjistil při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů
objednatele, dále je povinen upozornit objednatele na nevhodnost předaných dokumentací,
případně nevhodnost pokynů objednatele.

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všečh záležitostech, o nichž se dozvěděl
vsouvlslosti s prováděním předmětných činností, svýjimkou informací, které jsou součástí
informačního systému, a jež mohou být v případě písemného souhlasu objednatele
zpřístupňovány financující instituci. Z povlnnosti mlčenlivosti koordinátora jsou dále vyjmuty
informace poskytované osobě (orgánu kontroly či poskytovateli dotace), která je oprávněna ke
kontrole plnění podmínek uvedených ve výše uvedené Smlouvě o dotaci.

Koordinátor použije všechny materiály a informace, které obdrží od objednatele v souvislosti
s plněním dle této smlouvy výhradně za účelem plnění smlouvy a neposkytne je třetím osobám,
s výjimkou kontrolních orgánů ze zákona nebo dle Smlouvy o dotaci způsobilých a oprávněných
ke kontrole správností nakládání s dotací, a také s výjimkou financující instituce a jejích
oprávněných osob. Po řádném ukončení Smlouvy (zánikem Smlouvy v důsledku řádného splnění
závazků), popř. při výpovědí nebo odstoupení od smlouvy, může objednatel požádat
obstaravatele o vydání všech materiálů, které mu vydal v souvislosti s plněním dle této smlouvy.
Obstaravatel je v takovém případě povinen předat objednateli všechny materiály, které od něj
v souvislosti s plněním převzal. Obstaravatel je oprávněn ponechat si kopie těchto materiálů za
podmínky dodržení ustanovení bodu 3 tohoto článku.

Objednatel je povinen poskytnout koordinátorovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež
jsou nutné ke včasnému plnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má
zajistit sám koordinátor v rámci plnění předmětu smlouvy.

Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost koordinátora a poskytovat mu
během plnění předmětu smlouvy nezbytnou součinnost, kterou lze na něm spravedlivě
požadovat, zejména předat koordinátorovi všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení
předmětu plnění této smlouvy, a to s předstihem umožňujícím koordinátorovl včas a řádně
zpracovat dokumenty předané objednatelem. Objednatel je. povinen včas informovat
koordinátora o všech změnách Smlouvy o dotací &: předat mu ověřenou kopii dokumentu
obsahujícího změny oproti původnímu znění Smlouvy o dotaci.



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

3.1.

4.1.

42.

4.3.

4.4.

Vyžaduje-li plnění závazků koordinátora dle této smlouvy uskutečnění právních či jiných úkonů
jménem objednatele, je objednatel povinen vystavit včas koordinátorovi písemně potřebnou
plnou moc.

v případě, že objednatei neposkytne potřebnou součinnost a informace ve lhůtě stanovené
koordinátorem, vyzve koordinátor objednatele písemně k poskytnutí součinnosti a potřebných
informací v přiměřené dodatečné lhůtě.

S předchozím písemným souhlasem objednatele může koordinátor pověřit plněním předmětu
této smlouvy třetí osobu, V takovém případě má vůči objednateii odpovědnost, jako by plnil
sám.

Koordinátor neodpovídá za nemožnost plnit předmět této smtouvy a případnou škodu ztoho
vzniklou v případě, že objednatel:

a) neposkytl koordinátorovi potřebnou součinnost a informace,

b) ani po písemné výzvě koordinátora nepředal koordinátorovi pravdivé a úplné podklady
nebo poskytl koordinátorovi nevhodné podklady a tyto nedopinii či nenahradí! vhodnými
podklady,

c) nerespektoval písemná doporučení a pokyny koordinátora vydaná v souladu se zákonem,
Smlouvou o dotaci, podmínkami dotačního programu a touto smlouvou,

d) nezasiai včas orgánu kontroly příslušné reporty, popř. další materiály, ačkoliv je měl
k dispozici, přestože byl na to koordinátorem předem písemně upozorněn.

V případě jakéhokoiiv neuznaného nákladu bude tento neuznaný nákiad považován za škodu, za
kterou odpovídá koordinátor s výjimkou případů, kdy jednoznačně prokáže, že neuznání
nákladů zavinil objednatel. Koordinátor se zavazuje zaplatit tuto škodu objednateli do 15 dnů od
písemné výzvy objednatele na účet uvedený v písemné výzvě.

III.

Doba plnění

Lhůta pro plnění veřejné zakázky se stanovuje na dobu od písemné výzvy objednatele
k zahájení s plněním předmětu Smlouvy až do splnění Smlouvy.

IV.

ůdměna za plnění předmětu smtouvy

Za veškeré koordinační činnosti vykonávané na základě této Smlouvy se objednatel zavazuje
zaplatit odměnu ve výši:

300 000,~ Kč vč. DPH činí

Odměna uvedená v odst. 4.1. tohoto čiánku je stanovena jako nejvyšší možná a nepřekročitelná;
bude—ii skutečná cena, stanovená die sazeb vymezených v odst. 4.4 tohoto článku nižší, bude
vyplacena pouze tato skutečná cena, v případě, že skutečná cena bude vyšší než odměna dle
odst. 4.1. bude placena jen tato odměna a na částku přesahující odměnu nemá koordinátor
nárok.

Cena zahrnuje veškeré odměny za poskytování koordinační činnosti v rozsahu stanoveném touto
Smlouvou, a to za celou dobu platnosti této Smlouvy, a dále veškeré náklady (tj. zejména
administrativní náklady, režijní náklady) a ostatní náklady koordinátora, které mu vsouvislosti
s plněním z této Smlouvy vzniknou.

Skutečná cena bude stanovena dle počtu hodin odsouhlasených zástupcem investora.



5.1.

5.2.

5.3.
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

a Hodinová sazba za výkon funkce koordinátora je stanovena částkou 500 Kč.

v.

Wiatební podmínky

Odměna bude koordinátorovi proplacena na základě faktur vystavených koordinátorem a
odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele dle tohoto platebního kalendáře:

- v průběhu projektu dílčí měsíční faktury ve výši částky vypočtené takto:

a počet hodin odsouhlasených investorem x HZ

Faktury budou vystavovány k poslednímu dní v měsíci.

Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu předepsané zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že předložená faktura neobsahuje
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit koordinátorovi k
doplnění; po obdržení opravené faktury mu běží nová lhůta k jejímu proplacení.

. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení objednateli, zášohy objednatel neposkytuje.
Termínem úhrady je den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu
koordinátora.

Zjisti—li objednatel v průběhu plnění této Smlouvy její porušení ze strany koordinátora nebo jiné
nedostatky vjeho činnosti, je po předchozím projednání těchto nedostatků s koordinátorem
oprávněn přiměřeně snížit jeho odměnu s ohledem na následky vzniklé neodpovídajícím plněním
této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody,
která mu případně vznikne postupem koordinátora

Je—li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. IV. této Smlouvy, je koordinátor oprávněn
účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní
faktury za každý den prodlení.

VI.

Výpověď a odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty

Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět stím, že výpovědní
doba vtrvání tří měsíců počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
doručení výpovědi. Se zřetelem na sjednanou délku výpovědní doby veškerá případná rizika
vzniklá přerušením činnosti koordinátora dle této smlouvy nese po účinnosti výpovědi (uplynutí
výpovědní doby) objednatel.

Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi (uplynutí výpovědní doby) má koordinátor
nárok na přiměřenou část sjednané ceny odpovídající době trvání.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá
strana podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se zejména považuje, pokud objednatel:

a) nevystaví pro koordinátora plnou moc dle čl. 2.7 této smlouvy,

b) bude v prodlení s úhradou ceny déle než 30 dní,

c) poruší obchodní tajemství nebo jiný závazek mlčenlivosti dle této smlouvy.



6.5.

6.6.

6/7.

6.8.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany koordinátora se zejména považuje, pokud
koordinátor:

a) nesplní některou z povinnosti dle této smlouvy za předpokladu, že vdůsledku tohoto
nesplnění bude objednatel sankclován ze strany poskytovatele dotace dle Smlouvy o
dotaci,

b) opakovaně nesplní některou z povinností dle této smlouvy, aniž by v důsledku toho byl
objednatel sankciován ze strany poskytovatele dotace cile Smlouvy o dotaci,

c) poruší ustanovení čl. 8.1 této smlouvy,

d) poruší ustanovení čl. 8.3 této smlouvy,

e) poruší obchodní tajemství nebo jiný závazek mlčenlivosti dle této smlouvy.

Aniž by došlo ze strany koordinátora k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn
písemně odstoupit od této smlouvy vpřípadě, bude—li následně po uzavření této smlouvy
upuštěno od realizace (plnění) předmětu Smlouvy o dotaci, resp. Smlouva o dotaci bude
zrušena.

Poruší—li koordinátor povinnosti vymezené v článku 1.4 této Smlouvy, zaplatí objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000; Kč za každé (i jednotlivé) porušení.

Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury ve lhůtě dané čl. 5.4 této smlouvy. uhrazením
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.

VII.

Obchodní tajemství

Koordinátor se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po jejím uplynutí respektovat
a dodržovat mlčenlivost o skutečnostech dle čl. II! odst. 3. Vtéto souvislosti se zejména
zavazuje:

a) nesdělit údaje, které jsou součástí obchodního tajemství objednatele ani jiné údaje, které
se od objednatele při plnění této smlouvy dozvěděl, třetím osobám, svýjimkou osob
uvedených včl. 2.3 této Smlouvy (tj. osobám pověřeným dozorem plnění podmínek ze
Smlouvy o dotaci, příp. se souhlasem objednatele ňnancujíclm institucím),

b) zajistit, aby uvedené údaje nebyly zpřístupněny třetím osobám, s výjimkou osob
uvedených v čl. 2.3 této smlouvy,

c) zabezpečit listiny včetně fotokopií obsahující uvedené údaje před zneužitím třetími
osobami.

Smluvní strany se zavazují, Že obchodní a další údaje, s nimiž se při plnění závazků z této
smlouvy seznámily, nezpřístupní třetím osobám, mimo osob uvedených v čl. 2.3 této smlouvy,
bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

VIII.

Zvláštní ujednání

Koordinátor souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jej
může zveřejnit, zejména v rozsahu o za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ko'ordinátor je povinen poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a
plněním závazných ukazatelů v rámci předmětu činnosti koordinátora, které si vyžádají příslušné
kontrolní orgány, zejména příslušný finanční úřad, Ministerstvo Financí CR, Nejvyšší kontrolní
úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr. Závazek koordinátora dle tohoto ustanovení trvá



 

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

po dobu, po kterou jsou příslušné kontrolní orgány oprávněny k ověřování plnění podmínek

Smlouvy o dotaci.

Koordinátor je povinen do konce roku 2019 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících
z podmínek programu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo
financí CR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný Finanční
úřad a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci proiektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost.

Koordinátor je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci souvísející s realizací projektu,
včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do
konce roku 2029, a pokud je v če5kých právních předpisech stanovena lhůta delší než v
evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta, Každý originální účetní doklad
musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt financovaný z programu 133D 531.

Smlouva se řídí právním řádem České republiky a v případě vedení sporů je dána výhradní
příslušnost českých soudů.

Kontaktní osoby pro účely poskytování součinnosti:

  

   

a. Objednatel: Karel Mára,

b. Obstaravatel: Kristina Hra ykova,

IX.

Závěrečná ustanovení

Vztahy smluvních stran neupravené touto Smlouvou se řídí českými obecně 7ávaznýmí právními
předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku
k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních straw.

Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě
vyhotovení a koordinátor jedno.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle, s obsahem této Smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Tato Smlouva nabývá platností dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
ucmnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv,. přičemž uveřejnění dle Zákona () registru
smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany koordinátora.

(
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu služeb koordinátora projektu

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Sportovní klub Dolní Měcholupy, o. s.

Sídlo: Na paloučku 223/11, 109 00 Praha—Dolní Měcholupy

IC:“ 65995864

DIC: CZ65995864

Zastoupení: Karel Mára, předseda

(dále jen „objednatelll)

a

Kristina Hrabyková

Se sídlem: Plickova 570/5, 149 00 Praha 4

lČO: 75222302

(dále jen „koordinátor“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smiuvní strana“)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu služeb koordinátora projektu ze dne 11. 4. 2018 (dále jen „Smlouva).

I.

úvoouí USTANOVENÍ

1.1 Usnesením ze dne 14. 5. 2018, č. j. 42/10, zastupitelstvo Městské části Praha - Dolní Měcholupy

schválilo věcný záměr spolupráce Městské části Dolní Měcholupy a Sportovního klubu Dolní

Měcholupy na provedení rekonstrukčních stavebních prací v objektu Sportovního klubu Dolní

Měcholupy v části na pozemku parc. č. 571, k. ú. Dolní Měcholupy.

výběr dodavatele na provedení rekonstrukčních stavebních prací byl uskutečněn prostřednictvím

zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), na základě

smlouvy o společném zadávání mezi Sportovním klubem Dolní Měcholupy a Městskou částí Praha —

Dolní Měcholupy ze dne 24. 7. 2018, v rámci veřejné zakázky s názvem „SK Dolní Měcholupy —

rekonstrukce klubovny“, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy o dílo ze dne 24. 7. 2018 (dále jen

„Smlouva o dílo“).

Vzhledem k tomu, že s realizací projektu rekonstrukce klubovny SK Dolní Měcholupy je spojena celá

řada nezbytných činností, bez jejichž zajištění by nebyla realizace projektu rekonstrukce klubovny

SK Dolní Měcholupy možná, rozhodla se Městská část Praha — Doiní Měcholupy, jakožto objednatel

relevantních rekonstrukčních stavebních prací, přistoupit i ke Smlouvě o výkonu služeb koordinátora

projektu, a to pouze v rozsahu práv a povinností, které se vztahují k relevantní částí dle Smlouvy o

dílo.

1.2 Činnosti, které dle Smlouvy koordinátor již ve vztahu k Sportovnímu klubu Dolní Měcholupy

provedeny, jsou považovány za provedené v pořádku, pokud byly die Smlouvy provedeny řádně a

včas. Cásti díla či výstupy činností, které byly již Sportovní klubem Dolní Měcholupy převzaty a týkají

se relevantní částí díla, Sportovní klub Dolní Měcholupy ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 předává

Městské části Praha — Dolní Měcholupy, a ta je přebírá.

1.3 Sportovní klub Dolní Měcholupy a Městská část Praha Dolní Měcholupy se dohodly, že případná

nová fakturace dle Smlouvy bude ode dne účinnosti tohoto dodatku již uskutečňována v poměru 70

% Sportovní klub Dolní Měcholupy a 30% Městská část Praha — Dolní Měcholupy.

1.4 Již proběhnuvší fakturace zůstává v platnosti. Sportovní klub Dolní Měcholupy 3 Městská část Praha

— Dolní Měcholupy se společně dohodly, že u již proběhnuvší fakturace dojde k jejímu

přefakturováni v poměru uvedeném v bodě či. 1.3 tohoto Dodatku č. 1, přičemž Sportovní klub



Dolní Měcholupy se zavazuje, že bude přefakturovávat pouze účelně vynaložené náklady

vztahující se k relevantní části dle Smlouvy o dílo.

,
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Smluvní strany s přistoupením Městské části Praha - Dolní Měcholupy výslovně souhlasí.

l 1.6 Městská část Praha — Dolní Měcholupy s přistoupením souhlasí, a to usnesením ze dne 12.11.2018,

Č. 2/5.
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