
agendové číslo: 2018/001207/1 NV/DS/SVO

SMLOUVA
S009P00TZYOW

o účasti města Blansko na financování díla

„Přeložka vodovodu ulice Krajní, Blansko44

prováděné “Svazkem vodovodů a kanalizací44 měst a obcí jako investorem, prostřednictvím

vybraného dodavatele,

kterou mezi sebou v souladu se stanovami “Svazku vodovodů a kanalizací44 měst a obcí,

ujednaly tyto smluvní strany:

1.“Svazek vodovodů a kanalizací44 měst a obcí,

se sídlem: ul. 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice,

zapsaný v rejstříku svazku obcí u KU JmK Brno

pod číslem RVV/5/93/Mo dne 20.04.1993,

Ing. Jiřím Charvátem, MSc, MBA,

Ing. Petrem Tiokou

49468952

zastoupený předsedou Svazku:

ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

CZ49468952

Čes a.s., bočka Boskovice,

č. ú.

(dále ve smlouvě jen „Svazek44)
a

2. město Blansko

se sídlem:

zastoupené starostou:

IČO:
bankovní spojení:

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Mgr. Ivo Polákem

002 79 943

Komerční banka, a.s., pobočka Blansko,

č.ú.:

(dále ve smlouvě jen „město44)

I.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace města na úhradu nákladů Svazku na realizaci

stavby „Přeložka vodovodu ulice Krajní, Blansko44 (dále jen „stavba44) městem Blansko.

II.

Stavba bude financována na základě této smlouvy, dále na základě projektové dokumentace

pro společné povolení liniové stavby z března 2018 autorizované Ing. Vladimírem Haškou,

ČKAIT 1000828, a dále též na základě rozhodnutí a povolení na ni vydaných správními

orgány (např. odborem životního prostředí MěÚ Blansko).

III.

1. Celkové náklady stavby činí 1 595 145,12 Kč bez DPH. V uvedené výši částky, která je

zároveň částkou konečnou, město tímto poskytuje Svazku dotaci na realizaci předmětné

stavby.

2. Uvedenou částku město uhradí na účet Svazku v termínu do 29. 06. 2018. Tento termín
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je pro město závazný pouze v případě plné spolupráce Svazku, především při zajištění
podpisu této smlouvy jeho statutárním orgánem, poskytnutí čísla aktivního bankovního
účtu, apod.

3. Svazek tuto dotaci přijímá a zavazuje se ji využít na stanovený účel uvedený v odstavci 1
tohoto článku, dále se zavazuje, že bude činnost realizovat na vlastní zodpovědnost,
v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

IV.
1. Svazek je oprávněn dotaci čeipat do 31. 12. 2018. Čerpáním dotace se rozumí úhrada

výdajů k účelu definovanému v čl. III. odst. 1 této smlouvy v hotovosti nebo bankovním
převodem ve prospěch vybraného dodavatele.

2. Svazek je povinen zajistit, aby účetnictví v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů bylo Svazkem vedeno
odděleně za účelem sledování skutečného použití výše uvedené dotace a aby účetnictví
ohledně poskytnuté dotace bylo vedeno úplně, průkazným způsobem a tak, aby věrně
zobrazovalo skutečnosti, které jsou jejím předmětem.

3. Svazek je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu
uvedenému v čl. III odst. 1 této smlouvy.

4. Svazek je povinen průběžně informovat město o všech změnách, které by mohly
při vymáhání zadržených nebo neoprávněně, použitých prostředků dotace zhoršit jeho
pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je Svazek povinen písemně
oznámit městu do 15 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo
mohou mít za následek jeho zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem,
změnu statutárního orgánu, apod.

5. Svazek je povinen po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace archivovat následující
podkladové materiály:

tuto smlouvu,

originály dokladů prokazujících čerpání dotace,

závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování dotace.

V.
1. Svazek je povinen předložit městu nejpozději do 31. 12. 2019 závěrečnou zprávu

s vyúčtováním.

2. Svazek doloží finanční vyúčtování dotace soupisem uhrazených faktur, popř. jiných
dokladu. Na vyžádání pracovníka města, který bude pověřen kontrolou, je Svazek povinen
předložit originál účetního dokladu.

3. Nedočerpané finanční Svazek nejpozději ke dni předložení vyúčtování
na úěet města č.ú.

4. V případě nedostatků zjištěných základě kontroly (např. dotace použitá nehospodárně
nebo v rozporu s účelem) vrátí Svazek tyto finanční prostředky do 30 dnů od doručení
písemné výzvy k vrácení dotace na účet, který město Svazku ve výzvě sdělí.

5. Finanční prostředky se považují za vrácené dnem, kdy bude příslušná částka připsána
ve prospěch bankovního účtu města.

na

VI.
1. Pokud nebudou peněžní prostředky dotace účelně vynaloženy v souladu s účelem

uvedeným v čl. III. odst. 1 této smlouvy, Svazek poruší jiné podmínky stanovené touto
smlouvou, nebo pokud bude městu znemožněno provedení kontroly, jakým způsobem byly
tyto peněžní prostředky Svazkem využity, bude to městem posuzováno jako porušení
rozpočtové kázně. Svazek bude v takovém případě povinen podle § 22 zákona č. 250/2000
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Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) provést do rozpočtu města odvod,

který bude odpovídat ěástce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně

možného penále.

2. Nedodržení lhůty stanovené v čl. V. odst. 1 této smlouvy o max. 30 kalendářních dnů

je považováno za méně závažné porušení povinnosti ve smyslu § 22 odst. 5

zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Předložení vyúčtování po stanovené

lhůtě odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním

rozmezím:

a) do 5 kalendářních dnů

b) od 6 do 30 kalendářních dnů včetně

1 % poskytnuté dotace

2 % poskytnuté dotace

3. Finanční prostředky se považují za vrácené dnem, kdy bude příslušná částka připsána

ve prospěch bankovního účtu města.

4. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede Svazek formou bezhotovostního

převodu na účet města, v termínu a na číslo účtu, které město Svazku sdělí.

VII.

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody

smluvních stran nebo výpovědí.

2. Město je oprávněno tuto smlouvu vypovědět, pokud Svazek:

a) použije dotaci (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto

smlouvou,

b) nedodrží termín pro čerpání dotace stanovený v této smlouvě,

c) neumožní městu provést kontrolu dodržení této smlouvy.

3. Svazek je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, pokud nebude poskytnutou dotaci čerpat.

4. Výpověď musí být podána písemně a musí v ní být uveden výpovědní důvod. Výpovědní

doba činí 1 měsíc a začíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní

straně. V případě pochybností o doručení se má za to, že je výpověď doručena 3. den

od jejího prokazatelného odeslání.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ výpovědi, že Svazek vrátí dotaci městu nejpozději

ke dni zániku smlouvy, tj. k poslednímu dni výpovědní doby. Nevrátí-li Svazek dotaci

v tomto termínu, považují se veškeré finanční prostředky poskytnuté Svazku na základě

této smlouvy za zadržené. Svazek vrátí dotaci městu na účet, který město Svazku sdělí.

6. Vystoupí-li město ze Svazku v souladu s platnými stanovami Svazku, nebo v případě

likvidace Svazku, bude majetek pořízený z investičního členského příspěvku obce

převeden dle stanov, po vzájemném vypořádání finančního podílu Svazku na investiční

akci, do vlastnictví obce. K tomuto účelu se účastníci této smlouvy dohodli, že v případě

nastane-li některá ze skutečností výše uvedených, uzavřou mezi sebou účastníci smlouvu o

převodu majetku nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy obec vystoupí ze Svazku nebo

nejpozději ke dni právního zániku likvidace Svazku.

VIII.

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

2. Svazek souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se

zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru
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smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí město nejpozději do 30 dnů po

uzavření této smlouvy.

3. Smlouvaje sepsána ve smyslu platných stanov dobrovolného sdružení “Svazku vodovodu

a kanalizací41 měst a obcí.

4. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro vztahy vyplývající z této smlouvy ustanovení

občanského zákoníku.

5. Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlásili, že tato smlouva byla sepsána

podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž Svazek obdrží jedno a město dvě

vyhotovení.

7. Smlouvaje podepsána na základě usnesení předsednictva Svazku ze dne 1 1.12.2017.

na 4l zasedání Zastupitelstva města

Smlouva je podepsána na základě

na .44.-, zasedání Zastupitelstva města Blansko dne

Finanční prostředky ze straiw města byly schváleny

Blansko, dne 44.99.: 494.4..... usnesením č. 4.4.
usnesení č. . .4Z. přijatém

.lH:°4..Zo.44

8.

/žó'V Blansku :..2018V Boskovicích 10.4.2018

Město Blansko“Svazek vodovodů a/kanalizací44
měst a obcí

Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA

předseda svazku

Mgr. Ivo Polák

starosta
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