
smlouvy zhotovitele:
Spis. znak: 56.2 SkartaČní znak/lhuta: V/l 0

Číslo smlouvy objednatele: OI-PRIPl/SGD/000198/2019/Vlc

SMLOUVA O DÍLO
Na provedení díla:

Plnění monitorovacích indikátorů projektů spolufinancovaných z EU za rok 2019

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele:
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znční pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc 
IČ:00299308

- kontaktní osoba ve věcech organizačních:

2. Zpracovatel: ARS rozvojová agentura, s.r. o.
Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČ: 27791637 DIČ: CZ27791637

Obchodní rejstřík: vedený .Krajským, soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 41787

ZastouDen^WgrJ>ominika Doláková
tel.: fax: e-mail: info@arsra.cz
- kontaktní osoba ve věcech organizačních:

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, měření a zpracování dat pro účely prokázání naplnění monitorovacích 
indikátorů projektů spolufinancovaných z dotací EU, ke kterým se zadavatel jako příjemce dotace zavázal při pod
pisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

2. Zpracovatel v rámci plnění zajistí měření a zpracování dat pro 16 projektů. Celkový počet naměřených a zpracova
ných indikátorů bude 19 v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Zpracovatel je povinen při měření jednotlivých indikátorů postupovat podle aktuálního znění dokumentu Instrukce 
pro práci s monitorovacími indikátory Regionálního operačního programu Střední Morava, který je k dispozici na 
adrese wvvw.rr-strednimorava.cz.

4. Na základě měření jednotlivých indikátorů vyhotoví zpracovatel výstup - protokol, jehož obsahem bude:
a) název a registrační číslo projektu,
b) místo plnění,
c) typ/y měřeného indikátoru,
d) výpočet a výsledná hodnota indikátoru,
e) datum a podpis odpovědných osob zpracovatele.

5. Nedílnou součástí protokolu, vyžaduje- li to povaha monitorovacího indikátoru, bude příloha, jejímž obsahem bu
dou výsledky měření konkrétně zpracovaných dat.
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Číslo smlouvy zhotovitele:
Spis. znak; 56.2 Skartační znak/lhůta: V

Číslo smlouvy objednatele: Ol-PKIPI/SOD/OOO 198/2019/V

6. Zpracovatel se zavazuje provést předmčt plnění vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. Zpracovatel 
provede předmět plnění s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k jeho provedení potřeba.

III. Termín a místo plnění

2.

3.

4.

5.

Zpracovatel se zavazuje zrealizovat jednotlivá měření indikátorů v termínech uvedených v příloze č. 1 této 
smlouvy.
V případě, že datum dle přílohy ě. I je jiné než 31. 12. 2019, zavazuje se zpracovatel vyhotovit jednotlivé protoko
ly v souladu s touto smlouvou a poskytnout je objednateli k předběžné kontrole nejpozději 10 pracovních dní před 
datem dle přílohy č. 1 této smlouvy. Konečná verze protokolu v těchto případech bude zpracovatelem odevzdána 
do 5 pracovních dní od data uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.
V případě, že datum dle přílohy č. I této smlouvy je 31. 12. 2019, zavazuje se zpracovatel vyhotovit jednotlivé 
protokoly v souladu s touto smlouvou a poskytnout je objednateli k předběžné kontrole nejpozději 10 pracovních 
dní před datem 30. 11.2019 a odevzdat konečnou verzi protokolu v těchto případech do 30. 11. 2019.

Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení protokolů ke kontrole kontaktuje osobu 
zpracovatele ve věcech organizačních a sdělí jí výsledky předběžné kontroly. Bude-li objednatel požadovat vysvět
lení či dopracování protokolu, je zpracovatel povinen připomínky objednatele zapracovat. Po odsouhlasení proto
kolu objednatelem vyhotoví zpracovatel jeho konečnou verzi určenou k předání a převzetí ve třech originálech a v 
souladu s termíny dle odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy.
Místa plnění budou vždy upřesněna po dohodě s kontaktní osobou objednatele ve věcech organizačních dle čl. I té
to smlouvy.

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši 60 000,00 Kč bez DPH, tj. 72 600,00 Kč vč. zákonné sazby 
DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková cena je rozepsána v příloze č. 2 této smlouvy.

2. Celková sjednaná cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Celkovou cenu nelze pře
kročit a je platná pro provedení předmětu plnění jako celku, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení předmětu plnění. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen 
v národním hospodářství po dobu realizace předmětu plnění.

3. Platba celkové ceny bude provedena jednorázově, bezhotovostně na bankovní účet zpracovatele uvedený v záhlaví 
této smlouvy na základě faktury vystavené po protokolárním předání posledního protokolu objednateli s lhůtou 
splatnosti 30 dnů po jejím prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na faktuře budou uváděny s přesností na 2 
desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

4. Souhrn částek k úhradě na faktuře nesmí překročit celkovou cenu bez DPII předmětu plnění dle přílohy č. 2 této 
smlouvy.

5. Faktura bude zpracovatelem zaslána v písemné formě na adresu objednatele ve 2 originálech.
6. Záloha na cenu předmětu plnění se nesjednává.

V. Povinnosti zpracovatele

1. Zpracovatel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s realizací předmětu plnění, které si vyžá
dají kontrolní orgány.

2. Zpracovatel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zpracovatel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

3. V případě, že zpracovatel vystaví daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za činnost, kterou neprovedl, je 
povinen vystavit opravný daňový doklad (dobropis) nebo službu provést dle povahy konkrétního případu.

4. Zpracovatel je povinen dodržovat pravidla mlčenlivosti.

VI. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě prodlení zpracovatele oproti konečnému termínu sjednanému v čl. III. odst. 2 nebo 3 této smlouvy, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za 
každý jednotlivý případ (indikátor).

3. Neobsahuje-li daňový doklad všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů, je zpracovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu vc výši 500,- Kč 
za každý takto nesprávně vystavený daňový doklad i započatý den prodlení po marném uplynutí dvou pracovních 
dnů ode dne, kdy byl zpracovatel k opravě daňového dokladu vyzván objednatelem.

4. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení po
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Číslo smlouvy objednatele: Ql-PRIPI/SQD/000198/2019/Vlc

užití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní po
kutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zpraeovateli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, 
kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení 
písemné výzvy k její úhradě zpracovateli.

5. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zpracovatel po písemné vý
zvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí

semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 
vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

3. Zpracovatel prohlašuje, že není slabší stlanou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 

kroky, kterc by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo od
stoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

5. Zpracovatel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uve
řejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

8. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

9. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží 
zpracovatel.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Tabulka projektů
Příloha č. 2 - Cenová nabídka

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 
|>mouci, dne: V Olomouci, dne:

19 .02. 201!)

U 02. 20$

Magistrát města Olomouce

Mgr. Dominika Doláková 
jednatelka společnosti 

ARS rozvojová agentura, s. r. o.
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Číslo smlouvy zhotovitele:
Spis. znak: 56.2 SkarlaČní znak/lhůta:

Číslo smlouvy objednatele: OI-PR1P1/SOD/QOO198/2019

Příloha č. 1 - Tabulka projektů

Název MI
Cílová hodnota 
(rok)

Datum
splnění Způsob zajištění/poznámka

DOLNÍ NÁMĚSTÍ - REKONSTRUKCE

Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a 
rcvitalizovaných území 6 153 888,00 31.12.2019

za období jednoho kalendářního 
roku následujícího po roce do
končení projektu po celou dobu 
udržitelnosti ročně v monitoro
vacích zprávách

ZŠ/MŠ ŘEZNÍČKOVA HŘIŠTĚ

Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kul
turních a volnočasových zařízení 5 064,00 31.12.2019

za období jednoho kalendářního 
roku následujícího po roce do
končení projektu po celou dobu 
udržitelnosti ročně v monitoro
vacích zprávách

PŘÍJEZDOVÁ KOMUÁNIKACE A PARKOVIŠTĚ

Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a 
revitalizovaných území 2 118 938 31.12.2019

za období 1 kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení 
projektu a následně každý rok

ZŠ SPOJENCŮ - HŘIŠTĚ

Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kul
turních a volnočasových zařízení 2 247,00 31.12.2019

2 sady měření (duben - červen, 
červenec - srpen), za období 1 
kalendářního roku následujícího 
po roce dokončení projektu a ná
sledně každý rok

SPORTUJEME SPOLEČNĚ - ZŠ ROŽŇAVSKÁ

Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kul
turních a volnočasových zařízení 4 439,00 31.12.2019

za období 1 kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení 
projektu a následně každý rok

CYKLOSTEZKA HLUŠOVICE

Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce 

provozu 139 284,00 31.12.2019

2 sady měření (duben - červen, 
července - srpen), za období 1 
kalendářního roku následujícího 
po roce dokončení projektu a ná
sledně každý rok

Snížení počtu dopravních nehod na úsecích dotčených 
intervencí 20,00 31.12.2019

údaje musí být převzaty z evi
dence dopravních nehod Policie 
ČR, za období 1 kalendářního 
roku následujícího po roce do
končení projektu a následně 
každý rok

Moravská cyklotrasa na území orp

OLOMOUC, K.Ú. POVEL

Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce 
provozu 207 468,00 31.12.2019

2 sady měření (duben - červen, 
červenec - srpen), za období 1 
kalendářního roku následujícího 
po roce dokončení projektu a ná- 
sledně každý rok

Snížení počtu dopravních nehod na úsecích dotčených 
intervencí 25,00 31.12.2019

údaje musí být převzaty z evi
dence dopravních nehod Policie 
ČR, za období 1 kalendářního 
roku následujícího po roce do
končení projektu a následně 
každý rok

ZŠ SVATOPLUKOVA 11 - VENKOVNÍ HŘIŠTĚ

Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kul
turních a volnočasových zařízení 7 723 31.12.2019

za období 1 kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení 
projektu a následně každý rok

REKONSTRUKCE A OPRAVA PODCHODU POD 
VOZOVKOU ULICE FOERSTROVA

Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a 
revitalizovaných území 679 584 31.12.2019

za období 1 kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení 
projektu a následně každý rok

ZS NEDVĚDOVA - HŘIŠTĚ

Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kul- 3 209 za období 1 kalendářního roku
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turních a volnočasových zařízení 31.12.2019 následujícího po roce dokončení 
projektu a následné každý rok

BIKEPARK OLOMOUC

Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kul
turních a volnočasových zařízení 288 31.12.2019

za období 1 kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení 
projektu a následně každý rok

ZA ŠKOLOU, LINDNEROA - REKONSTRUKCE

KOMUNIKACE A IS

Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a 
revitalizovaných území 332 867 31.12.2019

za období 1 kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení 
projektu a následně každý rok

POVEL-JIŽNÍ SPOJKA

Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a 
revitalizovaných území 932 820 31.12.2019

za období 1 kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení 
projektu a následně každý rok

HEYDUKOVA - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a 
revitalizovaných území 826 220 31.12.2019

za období 1 kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení 
projektu a následně každý rok

JANTAROVÁ STEZKA 2. ČÁST

Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce 
provozu 192 327,00 31.12.2019

2 sady měření (duben - červen, 
červenec - srpen), za období 1 
kalendářního roku následujícího 
po roce dokončení projektu a ná
sledně každý rok

Snížení počtu dopravních nehod na úsecích dotčených 
intervencí 10,00 31.12.2019

údaje musí být převzaty z evi
dence dopravních nehod Policie 
ČR, za období 1 kalendářního 
roku následujícího po roce do
končení projektu a následně 
každý rok

ROZÁRIUM

Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a 
revitalizovaných území 17 250 31.12.2019

za období 1 kalendářního roku 
následujícího po roce dokončení 
projektu a následně každý rok
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Příloha č. 2 - Cenová nabídka

Název indikátoru

Cenová nabídka

Cena bez DPH za jednot
ku

Počet
jednotek Celková cena bez DPH DPH Celková cena s DPH

128 - Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních 
a volno-časových zařízení 4 000,00 6 24 000,00 5 040,00 29 040,00

134 - Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a 
revitalizovaných území 3 000,00 7 21 000,00 4 410,00 25 410,00

135 - Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce 
provozu 4 000,00 3 12 000,00 2 520,00 14 520,00

146 - Snížení počtu dopravních nehod na úsecích dotčených 
intervencí 1000,00 oj 3 000,00 630,00 3 630,00

Celkem 19 60 000,00 13 860,00 72 600,00
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