
KUIP01HBFV6

FOND VYSOČINY
PROGRAM „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022“
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02840.0025

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený:

Žižkova 1882/67, 586 01 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 217808983/0300 
variabilní symbol: 28400025

Obec Pošná 
se sídlem:
IČO: 
zastoupená: 
(dále jen "Příjemce”) 
bankovní spojení:

Pošná 51,395 01 Pacov 
00248886
Radkem Klikou, starostou obce

Komerční banka, a s.
číslo účtu: 5828261/0100

, ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „PD Pošná - kanalizace, čerpací stanice a výtlak na ČOV 
Pacov“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

ČI. 3 
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

Stránka 1 z 7



2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 
odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 400 000 Kč (slovy: čtyřistatisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.
Celkové náklady projektu 845 000 Kč
Výše dotace v Kč 400 000 Kč
Výše dotace v % 47,34 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 52,66 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 445 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí ceíkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení zvláštních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 35 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena ve struktuře dle CL 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1.9.2021, nejpozději však do 31. 10.2023. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizací projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1) této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům,

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity projektu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky,...),
j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem,
k) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku 

souvisejícího se zpracování projektů sloužících k zasíťování nezastavěných 
pozemků,

I) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku 
souvisejícího s vyhledáním a napojením nového vodního zdroje, pokud je zajištěna 
dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze 
skupinového vodovodu.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup služeb, pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku 

spočívající ve vypracování studií (pouze podprogram C), generelů, projektových 
dokumentací a provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů.
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5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým 
účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce 
nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu 
ve smyslu §11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem 
zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci 
sledovány odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
(faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením 
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FVO2840.0025",

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Vlakovém případě může Příjemce dotaci využít i na 
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data 
ukončení realizace projektu uvedeného v ČI. 7 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je 
v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to bud’ výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.fondvvsociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 30. 11.2023. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- elektronická verze výstupu projektu na datovém nosiči,
- fotodokumentace zrealizované publicity (kopie stránky s umístěným „Sponzorským 

vzkazem Kraje Vysočina“, apod.),
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- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního 
deníku, apod.,

- kopie smlouvy o dílo na realizaci předmětu projektu včetně kopie dokladu o 
autorizací zpracovatele projektu v příslušném oboru autorizace podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů (tento doklad se nepředkládá, pokud již byl součástí žádosti o poskytnutí 
dotace),

g) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
i) že v případě, pokud dojde bez předchozího souhlasu Kraje kjeho přeměně nebo 

zrušení s likvidací (§10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení 
závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f), je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až 
v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle ČI. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

j) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této 

smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, 
účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

ČI. 9
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení,
a to po dobu 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být
splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. i) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- umístit na výstupech projektu „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 

provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www, kr-vysocina. cz/publicita,
- v případě slavnostního představení projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ 

na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou ktéto 
příležitosti vytvářeny a dále viditelně a prominentně umístit plachtu nebo desku s logem
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1, W- t 0 .:

kraje v místě slavnostního představení projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na 
vyžádání u osoby uvedené v čl, 13 odst. 3) této smlouvy),

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích u2 
pořádaných u přííežitosti projektu, 9,

- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský "
vzkaz Kraje Vysočina" s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz , 1

- v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informací
o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje 
Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image 
spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále 
v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.

4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

Čl. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu 3 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu 
a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho 
část podpořenou z dotace po dobu 3 let od nabytí platnosti této smlouvy prodat či darovat bez 
vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363, email: 
zvolanek.r@kr-vysocina.cz .

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených včl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek 
této smlouvy.

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne
14. 6. 2022 usnesením č. 0282/04/2022/ZK.

V Jihlavě dne .

Kraj Vysocind
#2 1882/57, 556 ot HhimpA

Radek Klika 
starosta obce

Ing. PaVel Hájek 
člen rady kraje

OBEC POŠNÁ
Pošná 51, 395 01 Pacov 

IČO: 248 886 
©
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Kraj Vysocma
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje)
■ . ... . ■ . < -7 ■ . g 227. i" 3. ,
FV02840-26_04^22-54 ; ;

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

Název programu
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 
HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Název projektu Projektová dokumentace Pošná * kanalizace, 
čerpací stanice a výtlak na ČOV Pacov

Podprogram Odvádění a čištění odpadních vod

IČO: 00248886

Přesný název: Obec Pošná

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Pošná 51

Identifikační údaje žadatele Obec: Pošná

PSČ: 39501

Sídlo pošty: Pacov

Název banky: 0100 Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 5828261/0100

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Radek

Příjmení: Klika

Funkce: starosta

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Jitka

Příjmení: Prchalová

Email: jitka.prchalova@straziste.cz

Tel.: 731493551

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud Je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod OFiP, okres, 
celý kraj)

- obec Pošná
- ORP Pacov
- okres Pelhřimov

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Obec Pošná nemá zajištěné odvádění a čištění 
odpadních vod v souladu s právními předpisy. Odpadní 
Vody z nemovitostí jsou vypouštěny bez čištění do vod 
povrchových nebo podzemních. Řešením tohoto stavu 
e vybudování splaškové kanalizace, která bude přes 
čerpací stanici napojena na veřejnou kanalizaci a ČOV 
v Pacově.

3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp. ; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Předmětem projektu je zpracování projektové 
dokumentace na realizaci nové splaškové kanalizace v 
obci Pošná a čerpací stanice odpadních vod s výtlakem 
do stávající kanalizace města Pacov s nátokem na 
čistírnu odpadních vod Pacov.
V rámci projektu bude zajištěna projektová 
dokumentace pro vydání stavebního povolení ve 
společném řízení vč. předání PD pro provádění stavby.



4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

- obec, která projektem řeší rozvoj vodohospodářské 
infrastruktury v oblasti odvádění a čištění odpadních 
vod a další územní rozvoj obce.
- obyvatelstvo obce, kterým opatřením dojde ke 
zlepšení životního prostředí v obcí

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začáteklukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod ); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Termín zahájení realizace: 9. 12. 2021
Termín ukončení: 31. 10. 2023

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Projekt bude realizačně zajišťovat firma Vak projekt 
s.r.o., která má dlouholeté zkušenosti s projektováním 
vodohospodářských staveb.

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 

odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 845 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 400 000 Kč 47,34 %

- z toho investiční 
dotace 400 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 445 000 Kč 52,66 %

- z toho investiční 
spoluúčast 445 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)



žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

□

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty x

žadatel není plátcem DPH □

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl defínovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve zněni pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl 
v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných 
právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádosti

Pořadové 
číslo |čo Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl Výše podílu v %

1 70968721 Svazek obcí mikroreqionu Stražiště 4,34
2 25172263 SOMPO a.s. 0,40
3 26039907 PEVAK Pelhřimov, družstvo 5,55
4 26496224 Úpravna vody Želivka, a.s. 0,01
5 63113074 Svaz měst a obcí ČR 0,04
6 7831137 Dobrovolný svazek obcí Sompo 0,04
7
8
9

10

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .



13. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Smlouva o dílo
3. Kopie dokladu o autorizaci zpracovatele projektu
4. Mapa kanalizace PRVKÚK

V Pošné dne 26.4.2022
Razítko, jménola a podpis/y 

statutárního 
zástupce/zástupců žadatele



Obec Pošná
Pošná 51
395 01 Pacov

obec posna@tiscali.cz

Příloha č. 1: Stručný popis specifických kritérií

Podprogram B - Odvádění a čištění odpadních vod

a) Vazba projektu na ochranu přírody nebo ochranu vodních zdrojů: (bodové rozpětí 
0-12)

Celé správní území Pošná se nachází v pásmu lil. stupně hygienické ochrany (PHO) zdroje 
pitné vody vodní nádrže Švihov, Vodní dílo Želivka, která je zásobárnou vody celostátního 
významu. V Územním plánu Pošná je respektována ochrana vodárenské nádrže Švihov a 

všechna omezení z ní vyplývající.

b) Počet řešených EO: (bodové rozpětí 0-8)

Počet řešených obyvatel EO je 147.

c) Poskytnutí dotace z dotačních programů v gesci MŽP a MZE: (bodové rozpětí: 0-10)

Na projekt není poskytnuta dotace z dotačních programů v gesci MŽP ani MZe.



Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:
E-mail:

Obec Pošná
Pošná 51,395 01 Pacov 
00248886
CZ00248886
Radkem Klikou - starostou
Komerční banka, a.s. 
5828261/0100 
724 195 432
obec.posna@tiscali.cz

Zástupci objednatele ve věcech smluvních i technických: Radek Klika, starosta, tel 724 195 432

dále jen objednatel

j 2. Zhotovitel:

. Obchodní firma/jméno, příjmení: VAK projekt s.r.o.
tj; se sídlem: Boženy Němcové 12/2, 370 01 Česká Budějovice
Hs spisová značka: C21098 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
2 IČO: 28159721

273 DIČ: CZ28159721
3532,:, Zastoupený:
3’. Ing. Petr Kohoutek - jednatel
M8" bankovní spojení: ČSOB
"2 ■ číslo účtu: 254317200/0300
“h: telefon: +420 605 905 393

****.".30 e-mail: petr.kohoutek@vakprojekt.cz
Zástupci zhotovitele:

Ing. Petr Kohoutek ve věcech smluvních (tel. +420 605 905 393)
Ing. Petr Kohoutek ve věcech technických (tel. +420 605 905 393)

dále jen zhotovitel

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého 

rozsahu na služby vedené pod názvem „Projektová dokumentace a související činnosti stavby: 
„Pošná - kanalizace, čerpací stanice a výtlak na ČOV Pacov", zadávané mimo zadávací řízení v 
souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „zakázka").



j II PŘEDMĚT PLNĚNÍ ......
r. ... , , ..... ........ .......................... ...................___ ____________________ _ ............. ...... ...... .... ............ .... ....   ...................................

1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na realizací nové splaškové 
kanalizace v obci Pošná a čerpací stanice odpadních vod s výtlakem do stávající kanalizace 
města Pacov s nátokem na čistírnu odpadních vod Pacov s názvem „Projektová dokumentace 
a související činnosti stavby: „Pošná - kanalizace, čerpací stanice a výtlak na ČOV Pacov"

2. V rámci plnění předmětu smlouvy zhotovitel zajistí:

a) Dokumentaci pro vydání stavebního povolení ve společném řízení, která bude 
zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu. Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
Dokumentace bude předána v 6 pare v listinné podobě, Ix v digitální podobě (CD).

b) Dokumentaci pro provádění stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, srovnávací rozpočet. Dokumentace pro provádění stavby musí svým rozsahem 
odpovídat dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební práce dle vyhlášky 
č. 499/2006, vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb.; V projektové dokumentaci budou 
zapracovány veškeré požadavky vyplývající z rozhodnutí a závazných stanovisek 
územního a stavebního řízení. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, oceněný i neoceněný, bude vypracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Počet 
vyhotovení dokumentace: 6 pare v listinné podobě, 1 x v digitální podobě. V projektové 
dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ani v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb nesmějí být uváděny přímé či nepřímé odkazy na určité 
dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu. Odkaz lze použít, pokud stanovení technických podmínek 
podle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné a srozumitelné. U každého takového 
odkazuje nutno uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení.

c) Výkon inženýrské činnosti pro společné územní a stavební řízení až po vydání sloučeného 
povolení včetně povolení k nakládání s podzemními vodami. Zajištění práv k pozemkům.

d) Geodetické zaměření pro projekt - výškopisné a polohopisné zaměření trasy nových 
kanalizačních stok, pozemku pro ČS a trasu výtlaku.

e) Geologický průzkum pro zakládání ČS, posouzení zemin v trase budoucí kanalizace a 
výtlaku.

F lil DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ " ™
Iu

1. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech provedení předmětu smlouvy:

a) Termín zahájení zakázky: Ihned po podpisu smlouvy.

b) Předání dokumentace pro vydání stavebního povolení ve společném řízení: do 16 týdnů 
od podpisu smlouvy. .

c) Podání žádosti o společné povolení: do 2 týdnů od vyjádření DOSS a zajištění práv 
k pozemkům.
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d) Předání projektové dokumentace pro provádění stavhy, soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, srovnávacího rozpočtu: do 16 týdnů od nabytí právní moci společného 
povolení.

2. Změna uvedených termínů je možná pouze po dohodě uvedených stran, a to zejména 
v případě, bude-li objednatel požadovat změny v rozsahu předmětu smlouvy, nebo nastane-i 
prodlení v administrativních Ihůtách pro vyjádření státních orgánů a jiných organizací během 
zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele o možném prodlení bez zbytečného odkladu.

3. Doba sjednaná k provedení díla se neprodlužuje v případě, kdy přerušení prací nastalo 
z důvodů vadného provádění díla zhotovitelem.

4. Dokumentace a projektová dokumentace bude předána osobně na adrese zadavatele.

IV CENA DÍLA

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena
nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH ..... .......... ........... .....845 000,- Kč

Sazba DPH ...... ............... .............. ........ 21 %

DPH .............. ................ .177 450,- Kč

Celková cena díla včetně DPH ............................ 1 022 450,- Kč

2. Specifikace smluvní ceny po jednotlivých fázích v Kč bez DPH:

Dokumentace pro vydání stavebního povolení ve společném řízení............. .......330 000,- Kč

Výkon Inženýrské činností pro společné územní a stavební řízení.............................  40 000,- Kč

Geodetické zaměření pro projekt ........... ........... . 95 000,- Kč

Geologický průzkum ..... ................... ........30 000,- Kč

PD pro provedení stavby, soupis prací a dodávek, srovnávací rozpočet..............   350 000,-- Kč

DPH bude účtováno dle zákona č. 235/2004 Sb^ ve znění platném ke dní vystavení příslušné 
faktury.

3. Dohodnutá cena bez DPH dle odst. 1 tohoto článku je cenou pevnou a představuje souhrn 

cen a dodávek, které byly vyprojektovány nebo zajištěny dle smluveného rozsahu plnění

14,

3..

včetně dílčích termínů navrženého časového harmonogramu. Sjednaná smluvní cena pokrývá 
náklady spojené s provedením díla, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje dle článku II. 
smlouvy.

• Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného 
plněni ve výši v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ’'zákon o DPH").

Celková cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací koruny české, hodnotou kursu koruny 
české vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.

s ■ ■ ■
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6. Celková cena díla může být měněna pouze v případě, že se změní rozsah předmětu díla 
v důsledku nepředvídatelných skutečností vzniklých v průběhu zpracování. Ke změně ceny 
díla může dojít pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

V PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení díla dle či, II odst. 2. smlouvy nebo jeho části po splnění 
sjednaných podmínek v souladu s čl. Ill smlouvy.

2. Veškeré platby související s předmětem díla dle čl. II a dobou plnění dle čl. III. budou probíhat 
po podpisu smlouvy a po splnění předmětu díla nebo jeho části (zhotovení projektové 
dokumentace, obstarání věci apod.). Ke každému úkonu, na jehož základě má dojít k platbě, 
bude vždy sepsán předávací protokol podepsaný smluvními stranami.

3. Objednatel neposkytuje zálohy.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu díla nebo jeho částí v rozsahu dle čl. II odst. 2. 
smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to i po částech.

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro účetní doklad podle § 11 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, všechny náležitosti předepsané 
pro daňový doklad podle § 29 zákona o DPH a současně musí mít náležitosti obchodní listiny 
dle § 435 občanského zákoníku.

6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 
data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel vystaví fakturu opravenou nebo 
novou, na kterou se vztahuje i nová doba splatnosti.

7. Faktury budou hrazeny objednatelem bezhotovostně se splatností 30 kalendářních dnů po 
jejich doručení objednateli. Zaplacením faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z 
bankovního účtu objednatele ve prospěch oprávněného účtu zhotovitele. V pochybnostech 
se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí den po odeslání zhotovitelem.

8. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je 
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
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VI AUTORSKÁ A VLASTNICKÁ PRÁVA

1. Objednatel souhlasí s tím, že předaná dokumentace jako výsledek činnosti zhotovitele dle 
smlouvy je chráněná zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších.

2. Objednatel je oprávněn použít dílo, které je předmětem smlouvy, výlučně k účelům vyplývajícím 
z této smlouvy. Jeho jiné užití, zejména případné přenechání k využívání třetím osobám, je 
podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel použije dílo k jiným účelům než 
určuje tato smlouva, bez předchozího souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu 
objednatel odevzdal celý prospěch, který z tohoto použití získal. Pokud vznikne zhotoviteli v této 
souvislostí škoda, má zhotovitel právo na její náhradu.

3. Vlastníkem zhotoveného díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na ní. Vlastnické právo 
k dílu dle čl. II smlouvy předchází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního
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předání a převzetí díla a zaplacením smluvené ceny za dílo. Výchozí podklady a zpracované 
podklady zůstávají v archivu zhotovitele.

4. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti, 
jenž je předmětem díla dle této smlouvy, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné 
osobě. Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledek své činnosti osobám, které se podílí na 
zpracování a projednání dokumentace díla pro účely řízení dle zákona č. 183/20006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

VII PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1, Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zajistit 
zejména, aby projektová dokumentace byla zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a 
písemnými požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných orgánů státní 
správy a jiných organizací.

2. Zhotovitel zhotoví dokumentaci dle platných technických norem v částech závazných i směrných; 
současně je povinen respektovat všechny platné obecně závazné právní předpisy, nařízení 
orgánů veřejné správy, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, závazné i doporučené 
technické normy, podklady a podmínky uvedené ve smlouvě a pokyny oprávněných zástupců 
objednatele.

3. Dílo bude provedeno po jednotlivých částech dle ČL li. odst. 2. smlouvy v termínu dle Čl. III. odst. 
1, za jehož řádné zajištění je zhotovitel zodpovědný.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění jednotlivých částí díla čl. II. odst. 2. smlouvy bude 
uskutečňovat konzultace s oprávněnými zástupci objednatele, případně na výzvu objednatele 
svoiá koordinační poradu. Zápisy ze společných jednání se stanou závaznými pro obě smluvní 
strany. Veškeré zápisy objednatele vyplývající z konzultací a závěrů porad zhotovitel zapracuje do 
projektové dokumentace.

5. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla změny projektové dokumentace. 
Práce nad rámec dohodnutého předmětu smlouvy budou zhotovitelem věcně a časově 
specifikovány. Zhotovitel provede ocenění těchto prací doplňující cenovou nabídkou - pomocí 
hodinové sazby a stanoví případný časový dopad na dobu plnění. Toto předá k posouzení 
objednateli.

Vlil POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností a 
provést dílo ve sjednané kvalitě a době.

2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto smlouvou a o případných vadách podkladů a zřejmé nevhodnosti 
pokynů ze strany objednatele, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že 
objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu 
takto vzniklou.

3. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele a předávat mu věcí, které za něho 
převzal při vyřizování záležitosti.
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4. Zhotovitel je rovněž povinen neprodleně oznámit objednateli všechny okolnosti, jež mohou mít 
vliv na změnu pokynů objednatele a podmínky, plynoucí s obecně platných právních předpisů 
nebo požadované výslovně objednatelem, za kterých nemůže provést předmět díla a splnit 
dohodnuté termíny dle smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti, 
jenž je předmětem díla dle smlouvy, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné 
osobě.

6. Objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení odpovídat na písemné dotazy a 
zaujímat stanoviska k předloženým návrhům zhotovitele, bude-li jím o to požádán.

7. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tím, že zajistí vstup 
oprávněných pracovníků zhotovitele na pozemky, součinnost pověřených pracovníků 
objednatele, účast pověřených zástupců objednatele na jednáních s orgány státní správy či jinými 
osobami, předá zhotoviteli veškeré existující podklady pro bezvadné plnění předmětu díla.

8. Prodlení objednatele ve spolupůsobení zbavuje zhotovitele povinnost plnit v termínech, ke 
kterým se zavázal touto smlouvou. Termíny se prodlužují o dobu, po kterou byl objednatel v 
prodlení s poskytnutím spolupůsobení.

9. Dojde-li z důvodů na straně účastníků správních řízení k prodlení ve vyjadřovacích Ihůtách, 
nenese zhotovitel odpovědnost za nesplnění dohodnutých termínů. Doba věcného plnění bude 
prodloužena o čas způsobený prodlením.

10. Zjisti-li objednatel nebo dozví-H se jiným způsobem o vadách nebo nedostatcích projektu nebo o 
rozporech mezi projektem a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné skutečností písemně 
zhotovitele bez zbytečného prodlení,
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IX ZÁRUKA ZA DÍLO A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY |

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla 
objednatelem a po převzetí díla objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v 
souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla 
musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době 24 měsíců na veškeré služby, práce a dodávky.

2. Zhotovitel zaručuje, že dílo dle čl. II smlouvy bude mít vlastností podle právních předpisů, 
požadavků smlouvy a vlastnosti obvyklé pro dodávky tohoto druhu, a to od protokolárního 
předání díla po úhrnnou dobu dvou let.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo 
na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

4. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli nebo třetím osobám, jestliže tyto 
škody mají původ ve vadném neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

5. V případě drobných vad projektu je zhotovitel povinen bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu 
odstranit, nejdéle však do patnácti dnů od obdržení písemného oznámení o vadě od objednatele.

6. Objednatel bude pří reklamaci eventuálních vad díla postupovat v souladu s ustanovením § 2615 
a násl. Občanského zákoníku.
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X SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních sankcích:

a) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za zpoždění s předáním díla ve výši 
0,1 % z hodnoty předané částí díla dle čl. II odst. 2. smlouvy, a to za každý i započatý den 
prodlení oproti termínům uvedeným v čí. III. smlouvy,

b) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením ve výši 
0,1 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení oproti splatnosti faktury.

2. Úhradou jakékoliv části smluvní pokuty dle čl X odst. 1 smlouvy není dotčeno právo na náhradu 

škody vzniklé nesplněním smluvních povinnosti.
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XI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Pro ostatní práce a povinnosti a vzájemné vztahy smluvních stran touto smlouvou 
neupravené se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

3. Změnu smlouvy nebo její doplnění lze provést pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. smlouvy. Za zhotovitele může také jednat a 
podepisovat osoba, která je k tomuto účelu vybavena plnou mocí. Plná moc se stává součástí 
podepsaného dodatku. Toto ustanovení se použije i v případě, kdy se při realizaci díla 
vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nebyly předvídatelné; vždy se musí 
dohodnout jejich provedení i cena.

4. Podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od smlouvy 
odstoupit (§9 2001 a násl. Občanského zákoníku), je:

- vyhlášení konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,

- návrh na vyhlášení konkurzu byl zamítnut z důvodu nedostatku majetku,

- bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo srnluvní strana vstoupila do likvidace,

- prodlení zhotovitele se splněním jednotlivých částí díla v rozsahu dle čl. lí. nebo v termínech dle čl. 
IIL. smlouvy o více než 30 dnů,

- prodlení objednatele s úhradou faktury dle čl, VI. smlouvy o více než 30 dnů od doby splatnosti,

- opakované neplnění povinností zhotovitele vyplývající ze smlouvy, a to po předchozím písemném 
upozornění,

- bezdůvodné neprovádění služeb zhotovitele v rozsahu uvedeném ve smlouvě.

5. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude 
zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výší 
vzájemně dohodnutého rozsahu provedených prací ke dni zrušení nebo odstoupení od 
smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. IV. smlouvy.

6. Smluvní strany označují informace, které si poskytly pn všech vzájemných jednáních jako 
důvěrné a žádná strana je nesmí prozradit třetím osobám, vyjma osob, které se souhlasem 
obou stran účastnily jednání o přípravě smlouvy, ani je použít v rozporu s účelem smlouvy 
pro své potřeby. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen k náhradě škody.
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7. Smluvní strany dál prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a smlouvu, tak jak ji 
podepsaly, četly, rozumí jejím ustanovením a uzavírají ji svobodně a vážně.

8. Všechny spory, které vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, se pokusí obě smluvní 
strany řešit vzájemnou dohodou a přes své zmocněné zástupce. Nedojde-li ke smíru, budou 
všechny spory, které nastanou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, řešeny místně příslušným 
soudem. Rozhodnutí soudu jsou konečná a závazná pro obě smluvní strany.

9. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran smlouvy, přecházejí všechna práva a 
povinnosti, které vyplynou ze smlouvy, na jejich právní zástupce.

10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, 
příjmení, název firmy, IČO a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a 

ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, 
vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu na 
profilu zadavatele.

12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran dle čl. I. smlouvy.

13. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Objednatel obdrží tři výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk, oboustranně podepsaný.

14. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti 
s plněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 
především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, 
budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou příslušným soudem v České republice.

15. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 
objednateli a které zhotovíte! ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, Živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský 
převrat, pandemii, úkon vlády, apod.

16, Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
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XII PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pošné dnei 4. 2021 V Českých Budějovicích dne 25.11.2021

Za objednatele: —3- Za zhotovitele:_ . WE
Radek Klika

• , .... " -....... *H- ..... - .... -........... "*‘......  *"mmun " 1 :

Ing. Petr Kohoutek

starosta jednatel

OBEC POŠNÁ VAK projekt s.ro.
Bošery Němemé 105

" .............Pošná 51,395 TPacav.........
.... . 1č0: 9aR8R

. 370 01 České Budějovice "

0
-...... .. H: 26 09-2 T Dtč Z 28 139721........................
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