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SMLOUVA 0 FINAN~NiM ZAJI~TEN1 PROJEKTU
uzav~enâ podle § 1746 zákona ~. 89/2012 Sb., obEansk9 zákonik, ye znénI pozdè$ich p~edpisO

SmluvnI strany:

Dobrovoln9 svazek obci Chomutovsko -

zastoupen pPedsedou Mgr. Milanem Märcem
l~: 05054265
Sidlo: 43001 Chomutov, Nám. 1. Máje 1
Sankoyni spojenI: ~NB
ëislo üëtu:
(dale jen ,,DSO”)

a

Statutárni mësto Chomutov
zastoupene primátorem JUOr. Markem HrabáEem
I~: 0261891
51db: Zborovská 4602,43028 Chomutov
BankovnI spojeni: KB as.
~isIo i2tu:
(dale jen ,,mèsto”)

uzavirajI smlouvu o finan~nim zaji~tèni nI~e uvedeneho projektu.

äánek I.
P~edmèt a ü~el finan~niho zaji~tènI

1. U~astnici maji zájem realizovat projekt ,,Chomutovsko pFedcliázi vzniku jednorézového nádobi”,
~. projektu CZ.05.3.29/0.0./0.0/19_122/0013124, jeho~ nositelem je 050. Projekt bude realizován
za 1elem spole~ného ziskáni finan~nich prostPedkO (dotace) z OperaOiiho programu ~ivotni
prosUedi, prioritnI osy 3, investi~nI podpory 1, specifického cue 3.1 (dale jen ,,projekt”). V ràmci
projektu ü~astn1ci smlouvy spole~nè pofidi opakovanè pou~itelne nádobi, konkrétnè 15 000 ks
porcelánov~ch hrnkâ o velikosti 0,22 I, bile barvy s potiskem a vypálenou grafikou $ vãnoënhm
motivem mésta (dale jen ,,hrnky”) a dale 1 ks velkokapacitni myëky s rekuperaci (dale jen
,,my~ka”).

2. Mezi uëastniky dojde nésledné k uzavfenI smbouvy o spolupràci obci upravujIci podrobnèj~i
podminky realizace projektu.

3. Mésto ma zájem na pofizeni hrnkO je~tè p~ed vyhodnocenim ~ádosti a vydãnim rozhodnuti o
poskytnuti dotace. My~ku O~astnici po~idi pouze v pNpadé poskytnutI dotace. L3~astnIci se dohodli,
~e 050 poI’Idi hrnky bez zbyte~ného odkladu p0 uzav?eni této smbouvy (tj. bez ohbedu na dotaEnI
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~IzenI) a za timto üëelem se dohodil na ni2e uvedeném zpOsobu finanëniho zaji~tènI reaiizace
projektu.

Elanek ii.
ZpOsob financovánI

1. Nositelem projektu die èiánku I. teto smiouvy je DSO, kter9 je oprävnèn k podánI ~ãdosti, pfijeti
dotace a dai~ich aktivit nutn~ch k jejI administraci. Ve~kerinákIady projektu budou hrazeny
prost~ednictvim ü~tu eNS Dobrovoineho svazku obcI Chomutovsko.

2. OSO zreaiizuje vtbér dodavatele na p~edmëtné véci a vystavi násiedujfci faktury, které se mésto
zavazuje uhradit:
- 1. záiohovou fakturu DSO vystavi pa ukon~eni vç’beroveho ~IzenI na dodavateie hrnk~, kdy

v této fakture budou fakturovány skute~né nékiady na nakup hrnkO, a to na zákiadé ceny
vze≤ié z vç’bérového EizenI,

- 2. zäiohovou fakturu DSO vystavi p0 ukon~enI v9bérového rizeni na dodavateie myëky, kdy
v této faktu~e budou fakturovány skute&ié nákiady na nakup myèky, a to na zákiadé ceny
vze~Ié z vç’beroveho rizeni; nebude-li z duvodu neposkytnuti dotace nékup my~ky reaiizován,
2. záiohovou fakturu DSO nevystavi,

- 3. fakturu DSO vystavi pa ukon~eni dota~niho fizeni a bude vystavena jako vyü~továni
p~ede~[~ch zäioh a vyCi~továni zIskané, p~ipadné neziskané, dotace.

3. Piatby budou uskuteMoväny formou bezhotovostniho pFevodu finan~nich prost~edkO s ihãtou
spiatnosti 14 kaiendá~nIch dna ode dne doru~eni faktury.

4. Mésto si dale uhradi viastni nákiady vznikié v prObéhu pNpravy ~ádosti a dotaci a näsledné
realizace projektu.

5. Mésto je srozuméno se skutethiosti, ~e na ziskáni dotace neni právni nárok a 4siovné prohia≤uje,
~e me zájem na poFizeni hrnkO i v pNpadé, ~e dotace na realizaci p~e~métného projektu nebude
poskytnuta. V tomto pfipadé ponese mésto pine nákiady spojené s pofizenim hrnkâ ze svého.
P~edpokIàdané náklady na po~izeni hrnkO by mély btt ye v$i 397 500,- K~ bez DPH.

äánek Iii.
VypoFádáni majetku

1. U~astnici smiouvy se dohodii, ~e ve~kert majetek poNzenç’ v rámci projektu die ëlánku I. této
smiouvy je a zOstane 4iu~n’Qm viastnictvim DSO po celou dobu udr~iteinosti projektu, stanovenou
poskytovatelem dotace. 050 se zavazuje uzavrlt s méstem smiouvu o v~pQj&e, na jej1m~ zákiadé
bude mésto oprávnéno p~edmétné véci bezpiatné uUvat. P0 upiynuti stanovené doby udr~iteinosti
projektu, pfipadnè pa skon~eni dota~niho ~izeni, nebude-h dotace poskytnuta, uzav~ou ü~astnici
darovaci smiouvu, kterou dojde k p~evodu viastnického práva k p~edmetnç’m vécem z DS0 na
mèsto.

2. Mésto se zavazuje dodr~et v~echny závazné parametry stanovené poskytovateiem datace pro
pou~iti dotace v rämci Rozhodnuti a poskytnutI dotace nebo ye Smiouvé 0 poskytnuti dotace.
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3. Mésto je povinno v dobé udr~iteinosti projektu stanovené poskytovatelem dotace, v pi9padè
po~kozenf, pop~. znifeni, ztráty komodity pofizene z projektu, zajistit opravu, resp. náhradu. Tato
povinnost se nevztahuje na závady vznikié v9robni vadou, a to po dobu zäruky poskytované
vtrobcem. V pfipadé zji~tèni po≤kozenf t2astnik neprodlené tuto skute~nost oznämi nositeli
projektu.

Iv.
Závëreënâ ustanoveni

1. Práva a povinnosti touto smiouvou neupravené se rIdi p~isIu~n~mi ustanovenimi zákona & 89/2012
Sb., ob~ansk’~ zákonIk, ye znéni pozdè$ich pPedpisO.

2. Tato smiouva nabç’va piatnosti a üi~innosti dnem jejiho zverejneni V Registru smiuv die zákona
~. 340/2015 Sb.

3. Zmény a dopiñky tEto smiouvy jsou mo2ne pouze v pIsemné podobé. Platnost a ü~innost téchto
zmën a doplnkO nastáva ke dni zve~ejnèni V Registru smiuv die zékona ~. 340/2015 Sb.

4. UzaWeni této smiouvy schváiila valná hromada dobrovolneho svazku obcI Chomutovsko na svém
zasedäni dne 10.9.2020, usnesenim ~isio 3/3/2020.

5. 0 uzav~enI této smiouvy rozhodla Rada statutärniho mésta Chomutova usnesenim ~. 702/20 ze
dne 21.9.2020.

6, Tato smiouva se vyhotovuje ye dvou stejnopisech, z nich~ p0 jednom obdr~i ka~dã ze smiuvnich
stra n.

7. Smiuvni strany prohiaThiji, äe si smiouvu p~ed podpisem pre~etiy, pine porozumèiy jejimu obsahu,
s jejim obsahem souhlasI a na dükaz toho pflpojuji sve podpisy.

~-5, ii. 2020
V Chomutové dne

..

Mgr. Milan Marc JUDr, Marek Hrabáè
p~edseda primttor

CH0MUTOVSK0 ~ ~t1\ £\
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