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Smlouva o spolupráci obcí

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko, IČ: 05054265
zastoupen předsedou
Sídlo: 430 01 Chomutov, náměstí 1. máje 1
Bankovní spojení: ČNB
Č. ú.: 94-5013441/0710
(dále jako nositel projektu)

a
Obec Březno, IČ: 0261823
zastoupena starostou
Sídlo: 431 45 Březno, Radniční 97
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 1928-441/0100
(dále jako účastník smlouvy)

a

Obec Černovice, lČ: 0261831
zastoupena starostkou
Sídlo: 430 02 Chomutov, Černovice 80
Bankovní spojení: Česko slovenská obchodní banka
Číslo účtu: 100050638/0300
(dále jako účastník smlouvy)

a
Obec Hrušovany, IČ: 0261874
zastoupena starostou
Sídlo: 431 43 Hrušovany u Chomutova, Hrušovany 15
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 35-7920870297/0100
(dále jako účastník smlouvy)

a

Statutární město Chomutov, IČ: 0261891
zastoupené primátorem
Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-626441/0100
(dále jako účastník smlouvy)

a
Město Jirkov, lČ: 00261904
zastoupeno starostkou
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 431 11 Jirkov
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-2226441/0100
(dále jako účastník smlouvy)

a
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Obec Vrskmaň, iČ: 0262218
zastoupena starostou
Sídlo: 431 15 Vrskmaň, Vrskmaň 46
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 5330-441/0100
(dále jako účastník smlouvy)

a

Obec Všestudy, IČ: 0673331
zastoupena starostou
Sídlo: 431 11 Všestudy, Všestudy 40
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 10621441/0100
(dále jako účastník smlouvy)

a

Obec Vysoká Pec, iČ: 0262242
zastoupena starostou
Sídlo: 431 59 Vysoká Pec, Vysoká Pec 46
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 3827441/0100
(dále jako účastník smlouvy)

uzavírají tuto smlouvu podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Článek I.
Vymezení předmětu smlouvy

1. Účastníci smlouvy, kteří jsou zároveň členskými obcemi Dobrovolného svazku Chomutovsko, se zavazují
společně realizovat projekt „Chomutovsko « kompostéry pro občany - e“, č. projektu
CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012417, jehož nositelem bude Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko.

Projekt bude realizován za účelem společného získání finančních prostředků (dotace) z Operačního
programu Životní prostředí, prioritní osy 3, investiční podpory 1, specifického cíle 3.1.

2. V rámci projektu výše uvedení účastníci smlouvy společně pořídí 904 kompostérů pro biologicky
rozložitelný odpad a 3 kontejnery na textil. Kompostéry budou dále bezplatně zapůjčeny občanům obcí
zapojených do projektu.

3. V rámci projektu budou pořízené komodity rozděleny takto:

obec Březno 43 kompostérů
obec Černovice 104 kompostérů
obec Hrušovany 48 kompostérů
město Chomutov 300 kompostérů
město Jirkov 163 kompostérů
obec Vrskmaň 68 kompostérů + 1 kontejner na textil
obec Všestudy 65 kompostérů
obec Vysoká Pec 113 kompostérů + 2 kontejnery na textil
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Článek II.
Způsob financování

1. Nositelem projektu dle článku I. této smlouvy je Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko, který je oprávněn
k podání žádosti, přijetí dotace a dalších aktivit nutných k její administraci. Veškeré náklady projektu
budou hrazeny prostřednictvím účtu ČNB Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko.

2. Předpokládané náklady projektu a tím dané poměrné rozložení nákladů projektu je stanoveno takto:

PŘEDPOKLÁDANÝ PODÍL OBCÍ NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

POČET/KS, É CELKEM
ADMIN. CELKOV 15% PODÍL 85% PODÍL PODÍL OBEC

OBEC R JE N KLAD OBCE DOTACE vč. ADMIN.
KOMPOSTĚRV KONTEJNERY /Kcvc. PROJEKTU K~ K~ PR JEKTU

DPH /Kč vč. DPH C

/Kc vc. DPH
Březno 43 2000 248897 37335 211562 39335

Černovjce 104 2000 553817 83073 470744 85073

Hrušovany 48 2000 252043 37806 214237 39806

Chomutov 300 2 000 949 850 142 478 807 373 144 478

Jirkov 163 2000 523930 78590 445341 80590

Vrskmaň 68 1 2000 339163 50874 288289 52874

Všestudy 65 2000 362032 54305 307727 56305

Vysoká Pec 113 2 2000 635734 95360 540374 97360

Celkem 904 3 16 000 3 865 466 579 820 3 285 646 595 820

3. Účastníci smlouvy se dohodli, že veškeré vyvstalé vlastní náklady projektu, které vzniknou, budou hrazeny
z rozpočtu každé na projektu zúčastněné obce, a to v poměrné výši nákladů odpovídající hodnotě podílu
předmětu projektu, který bude pro každou zúčastněnou obec Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko
finálně pořízen.

4. Jednotlivé obce (účastníci) se budou na financování projektu společně podílet a to tak, že uhradí poměrné
vlastní náklady vzniklé v průběhu přípravy žádosti o dotaci a následné realizaci projektu.

5. Nositel projektu zrealizuje výběr dodavatele na předmětné věci a vystaví účastníkům 2 faktury:

1. zálohová faktura bude vystavena Po vydání Rozhodnutí o přidělení dotace. V této faktuře budou
účastníkům fakturovány skutečné náklady na nákup komodit projektu, a to na základě cen vzešlých
z výběrového řízení na dodavatele kompostérů a kontejnerů na textil.

- 2. faktura bude vystavena v roce 2021, Po ukončení realizace (obdržení dotace z OPŽP) a bude
vystavena jako vyúčtování předešlé zálohy, a vyúčtování získané dotace z OPŽP.

6. Platby budou uskutečňovány formou bezhotovostního převodu finančních prostředků s lhůtou splatnosti
14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.
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Článek Ill.
Vypořádání majetku

1. Účastníci smlouvy se dohodli, že veškerý majetek pořízený v rámci projektu dle článku I. této smlouvy je
a zůstane výlučným vlastnictvím Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko po celou dobu udržitelnosti
projektu, stanovenou poskytovatelem dotace. Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko uzavře s
jednotlivými účastníky smlouvy o výpůjčce a následném darování (po uplynutí stanovené doby
udržitelnosti projektu) majetku pořízeného z prostředků dotace dle rozdělení uvedeného v Čl. I odst. 3
této smlouvy. Účastníci jakožto obce následně uzavřou se svými občany, kteří o to projeví zájem, smlouvy
a přenechání jednotlivých věcí z majetku pořízeného z prostředků dotace do bezplatného užívání a
následném darování (po uplynutí stanovené doby udržitelnosti projektu).

2. Jednotliví účastníci se zavazují dodržet všechny závazné parametry stanovené poskytovatelem dotace pro
použití dotace v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo ve Smlouvě a poskytnutí dotace.

3. Jednotliví účastníci jsou povinni v době udržitelnosti projektu stanovené poskytovatelem dotace,
v případě poškození, popř. zničení, ztráty komodity pořízené z projektu, zajistit opravu, resp. náhradu.
Tato povinnost se nevztahuje na závady vzniklé výrobní vadou, a to po dobu záruky poskytované
výrobcem. V případě zjištění poškození účastník neprodleně tuto skutečnost oznámí nositeli projektu.

lv.
Způsob odstoupení účastníků a sankce

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků
musí být písemná, jinak je neplatná. Účastník smlouvy, který zapříčiní předčasné ukončení smlouvy, je
povinen uhradit veškeré náklady s tím spojené a případné sankce, které souvisí s projektem podle článku

2. V případě nedodržení závazných parametrů Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou veškeré sankce a
odvody hrazeny subjektem, který závazné ukazatele nedodržel.

Článek V.
Ostatní ujednání

1. V případě, že nositel projektu nezíská finanční prostředky z dotačního programu uvedeného v Čl. I. odst.
1., nebude dále projekt realizován.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby splnění podmínek udržitelnosti projektu.

3. Změny a doplnění smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, které
musí schválit Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko a zastupitelstva obcí zapojených
do tohoto společného projektu. Veškerá právní jednání budou podepisovány předsedou Dobrovolného
svazku obcí Chomutovsko a starosty/kv do projektu zapojených obcí.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, že ujednání obsažená v této smlouvě
odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
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5. Doložka platnosti právního jednání podle ustanovení ~ 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve Znění pozdějších předpisů:

Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Březno na svém zasedání dne 2. 12. 2020, usnesením Č.
10.
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Černovjce na svém zasedání dne 8. 10. 2020, usnesením
Č. 89/2020.
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Hrušovany na svém zasedání dne 24. 9. 2020, usnesením
Č. 13/11/2020
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo statutárního města Chomutova na svém 15. zasedání dne 24.
11. 2020, usnesením Č. 188/20.
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Jirkov na svém zasedání dne 25. 11. 2020, usnesením
Č. 30/16/ZM/2020
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Vrskmaň na svém 20. zasedání dne 25. 1. 2021,
usnesením Č. 2.
Uzavřenítéto smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Všestudy na svém 4. zasedání dne 29. 9.2020, usnesením
Č. 11/4/20.
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Vysoká Pec na svém 18. zasedání dne 20. 10. 2020,
usnesením Č. 4.

~edseda svazku

—starosta obce Březno

— starostka obce Černovice

— starosta obce Hrušovany

Podpis Razítko
‘~ ~

Datum \~

CHOMUTOVSKO
Náměstí 1. MáJe
ľ~3Qa~ Chom~~

Ič:05054265 (~~j
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~— primátor města Chomutov

starostka města Jirkov

— starosta obce Vrskmaň

starosta obce Všestudy

(~ť~ec Vrskmaň
1~3I l5Vrskmaň46

IČ: 00262219

I;
— starosta obce Vysoká Pec
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