
Obnova vodovodniho pfivadéée Stépa’novice-Cebin v fiseku 24,894 - 25,284 km - I. Etapa
Dotac'ni management projektu

PRiKAZNi SMLOUVA o PODMiN KACH POSKvTovANi SLuiEB v OBLASTI
DOTAéNiHo MANAGEMENTU

dle ustanoveni § 2430 a nésl. zékona (‘5. 89/2012 5b., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi

é. pfikazce: 57/2020 5:. pFI’kaznika: OOS—VOV-4090-10459/20

Virsky oblastni vodovod, sdruieni mést, obci a svazkfi obci
Iéo: 60552662
DICE: c260552662
se sidlem: Hlinky 487/35, 603 00 Brno
zastoupeny: VSIkonny Feditel VOV, s.m.o.
jednajici: , vykonny Feditel VOV, s.m.o.
ID Datové schrénky: 5mb854b
(délejen ,,Pi‘ikazce")

Vodohospodéi‘skfi rozvoj a vystavba a.s.
I60: 471 16 901
DIC: c2471 16 901
se sidlem Nébfeini 4, 150 56 Praha 5
korespondenéni adresa: Podsedky 3, 625 00 Brno
spoleénost zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném MéstskYm soudem v Praze, oddil B, vloika 1930
zastoupené: Feditelem a prokuristou
ve vécech smluvnich: Feditel divize 05 Brno,jednéni na zékladé plné moci
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Eislo L'Jétu: 19-1583390227/0100
ID datové schrénky: 4qxx3

(déle jen ,,Pfikaznik")

uzavFeli nl'ie uvedeného dne, mésice a roku tuto pfikazni smlouvu o podminkéch poskytovéni
sluieb v oblasti dotaém’ho managementu projektu ,,Obnova vodovodniho pi‘ivadé‘c'e
5tépénovice-éebin v fiseku 24,894 - 25,284 km - I. Etapa" (délejen ,,Smlouva").

I.
Piedmét smlouvy

PFI’kaa'k bude poskytovat technické a ekonomické poradenstvi a souvisejici konzultaéni sluiby
scilem zajistit administraci finanéni podpory vprflbéhu realizace a po dokonéeni stavby ‘
,,Obnova vodovodm’ho pFivadéée étépénovice—Cebin v L’Jseku 24,894 — 25,284 km — I. Etapa" ,
z Podprogramu Ministerstva zemédélstvi 129 402 - Podpora obnovy a zabezpeéeni ‘
vodérensch soustav. ‘
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ll.
Specifikace éinnosti p‘r'ikaznika

Souéésti poradenskflch sluieb dle této smlouvyje zejména, nikoliv v§ak vyluéné:

2.1. Souéinnost pro uzavFeni smlouw o podpoie — Rozhodnuti o poskvtnuti dotace
(ROPD):

- Vypracovéni/zajiéténl' nezbytnych podkladfi, aktualizace pFiIoh odevzdanYch k iédosti.
PFedéni podkladfl poskytovateli dotace.
Poradenské a organizaém’ podpora pFi vizovéni pFipadnYch dotazfi ze strany
poskytovatele dotace a dalél'ch dotéenS/ch instituci.
Kompletni poradenstvi pFi vyfi'zeni ROPD, kdy éinnost je ukonéena jeho vydénim, nebo
zamftnutim projektu.

o Doloieni smluv a dokladfl z realizovanYch vyibérOVSIch Fizeni.
o Aktualizace Evidenéniho dotaéniho systému MZe.

2.2. Management podporv v svstému EDS a zpracovéni iédosti o platbu:
o Spréva projektu v elektronickém prostFedi EDS.
. Podévéni iédosti o platbu a zasléni poskytovateli potvrzeni o 0hradéch zhotoviteli.

Konzultace s projekto manaierem MZe o zadéni uznatelnych a neuznatelnYch
poloiek.
Aktualizace finanéné platebnich kalendéFG.
Vyplfiovénl’ monitorovacich zprév.
Spolupréce na vypracovéni daléich dokladfi poiadovanYch Mze.
Projednévéni dfivodfi zmén projektu na MZe.

2.3. Zévéret’né whodnoceni stavbv:
. Zpracovéni zévéreéného vyhodnoceni; kompletace, kontrola dokladCI pro definitivni

pFiznéni dotace.
o Spolupréce na zajiéténi publicity (tiskové zprévy, pamétni desky).

III.
Doba trvéni smlouvy

zahéjenl' praci: ihned p0 podpisu smlouvy,

termin pro dokonéeni praci: do 1.4.2022.

IV.
Préva a povinnosti p‘fikaznika i

4.1 PFikaa'kje povinen postupovat pFi poskytovéni poradensch sluieb s odbornou pééi,
podle pokynfi pFikazce a v souladu sjeho zéjmy a tyto sluiby pFI’kazci poskytnout bez
vad co do rozsahu a kvality Feéeni.
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Zjisti-Ii pFikaznik, 2e nemé kdispozici véechny podklady a informace a/nebo nemé—Ii
jin§Im zpflsobem vytvoFeny podminky pro Fédné plnéni povinnosti dle této smlouvy, je
povinen na to bez zbyteéného odkladu upozornit pFikazce a vyiédat si zjednéni népravy.

V.
Préva a povinnosti pi‘l’kazce

PFikazceje na zékladé této smlouvy povinen poskytnout pfikaznikovi podklady nezbytné
pro administraci podpory: dar'10vé doklady, smlouvy, rozhodnuti apod.

VI.
Odména pfikaznika

Odména pFikaznika za poskytovéni poradenskf/ch sluieb dle této smlouvy byla na
zékladé dohody smluvnich stran stanovena ve V)'/§i:

Souéinnost pro uzavFeni smlouvy o podpoFe — Rozhodnuti o poskytnutl' dotace (ROPD):

20 000,- K5 bez DPH p0 uzavfem’ ROPD

Management podpory v systému EDS a zpracovém’ iédosti o platbu

85 000,- K6 bez DPH p0 dobu realizace stavby v obdobt’ 10/2020 — 06/2027

Zévéreéné vyhodnoceni stavby

20 000,- KE bez DPH po pfedloiem’ ZVA poskytovateli dotace MZe.

Cena celkem: 125.000 K3: bez DPH

VII.
Platebni podminky

Uhrada odmény pfikaznika bude provédéna na zékladé dafiovjtch dokladfl
vystavovam'Ich pFikaznikem vidy nejdfi've 5. dne kalendéFniho mésice nésledujiciho po
mésici, za kteryje odména uréena.

Préce provedené podle bodfl 6.1, 6.3 budou fakturovény po jejich dokonéenf. Préce
provédéné podle bodu 6.2 budou fakturova'ny pravidelnflmi Etvrtletnimi fakturami, jako
pomér ééstky a délky vystavby.

Dafiovy doklad vystaveny pfikaznikem je splatny do 30 kalendéFnich dm‘] od jeho
doruéeni pFikazci.
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VIII.
Odpovédnost za Ekodu

8.1 PFikaznik se na zékladé této smlouvy zavazuje nahradit pfikazci L'iu, a to i p0 ukonéeni
trvéni této smlouvy, v pfipadé vzniku ékod, ztrét a jinych nékladfl na strané pfikazce
a/nebo v pfipadé oprévnénych poiadavkfi vznesenYch tFetI'mi stranami, které vzniknou
z éinnosti pFikaznika pFi plnéni této smlouvy.

IX.
Odstoupeni od smlouvy

9.1 PFikazce je oprévnén od této smlouvy odstoupit, pokud pFikaznik naplni néktery
z nésledujicich dflvodfl tim, ie:

a) je proti nému zahéjeno insolvenéni Fizenl'; b) vstoupi do likvidace; c) oznémil pFikazci,
ie nesplni své povinnosti z této smlouvy Fédné a véas; d) pFes pisemnou vyzvu k népravé
opakované neplni nebo poruéuje jinou povinnost danou mu touto smlouvou; e) se
pFI'kaznik ocitne v prodleni s plnénim povinnosti dle této smlouvy, které véiné ohrozi,
nebo mflie ohrozit pFikazce v postavenl' pFI’jemce dotace na financovéni projektu; f) se
pfikaznik ocitne v prodleni pFi poskytovénl' poradensch sluieb, nebojim poskytované
poradenské sluiby budou mit vadu, pokud v souvislosti s pochybenim pFikaznika
vznikne, nebo mfiie vzniknou pFikazci ia.

X.

Ostatni ustanoveni

10.1 PFikaznik nesmi postoupit pohledévku nebo jeji éést vyplajici z této smlouvy vfléi
pFikazci tFeti osobé bez pFedchOZI’ho pisemného souhlasu pfikazce.

10.2 PFikaznik je povinen pFedat pfikazci po ukonéem’ plnéni dle této smlouvy veékerou
dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy k archivaci.

10.3 Obé smluvni stranyjsou povinny si bez zbytec‘fného odkladu sdélit veékeré skuteénosti,
které se dotykaji zmén nékterého zjejich zékladnich identifikaénich nebo kontaktnich
t’Jdajfl véetné prévniho néstupnictvi.
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XI.
Zévéreéné ujednéni

11.1 Tato smlouva nabj/vé platnosti a Oéinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvm’mi
stranami.

11.2 Situace neupravené touto smlouvou se Fidi zékonem E. 89/2012 5b., obéanskf/ zékonik,
ve znéni pozdéjéich pFedpisG (déle jen ”obEansky’7 zékonik”) a daléimi obecné zévaami
prévnimi pFedpisy (vZeské republiky.

11.3 Smluvni strany timto v souladu s ustanovenim § 564 obéanského zékom’ku sjednévaji, 2e
veékeré zmény této smlouvy mohou bylt éinény vyhradné formou pl'semnych a
éislovanYch dodatkfl podepsanflch oprévnénSImi zéstupci obou smluvnich stran.

11.4 Jestliie se nékteré ustanoveni této smlouvy, nebo jeho éést ukéie jako neplatné,
neL’JEinné nebo nevymahatelné, nebude tim dotéena platnost ani l’Jéinnost smlouvyjako
celku ani jejich zby’n/ajl'cich ustanoveni, nebo jejich éésti. V takovém pFipadé smluvni
strany zméni nebo pfizpflsobi takové neplatné, nefléinné nebo nevymahatelné
ustanoveni pl’semnou formou tak, aby bylo dosaieno Opravy, které odpovidé Uéelu a
Umyslu stran v dobé uzavFenI' této smlouvy, které je hospodéFsky nejbliiéi neplatnému,
nedéinnému nebo nevymahatelnému ustanoveni, popfipadé podniknou jakékoliv daléi
prévni kroky vedouci k realizaci pflvodniho (Jéelu takového ustanoveni.

V Brné, dne p/éfl (49%;; V Brné, dne /J4// $272?

PFikazce PFikazn I’k

vykonny Feditel Feditel divize 05 Brno
Virsky oblastni vodovod, s.m.o Vodohospodéfsky rozvoj a vystavba a.s.
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