USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
01.03.2017
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 12/V12; 18/VI/3; 21/V/2, 6, 7; 22/III/2, 3, 4
Nesplněno:
Vyřazeno: 33/IV/11 a), b)
Trvá: 23/V/12; 33/IV/11 c), d), e); 39/IV/18; 2/VII/4; 6/V/9; 9/VII/9; 10/V/4; 11/IV/18, 19, 20;
15/VI/13, 15; 16/V/10; 18/VI/1; 19/V/1, 8; 20/V/1, 7; 21/V/1, 9, 10; 22/III/1, 5
2. Rezignaci p. Pavla Tótha na výkon mandátu zastupitele za volební uskupení Nezávislí ke dni
08.02.2017.
3. Vznik mandátu zastupitele, náhradníkovi za volební uskupení Nezávislí, p. Ing. Miroslavu
Šimkovi ode dne 09.02.2017.
4. Dopis města Stříbra panu Xxxxx, ze dne 19.01.2017, pod číslem jednacím 9/MS/17.
5. Odpověď pana Xxxxx městu ze dne 13.02.2017.
6. Vyhodnocení výsledků projednání zadání změny č. 2 Územního plánu Stříbro ve smyslu § 47
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu v platném znění
(stavební zákon).
7. Zápis z 22. jednání Finančního výboru ze dne 21.02.2017.
8. Zápis z 20. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
13.02.2017.
9. Zápis z 19. jednání Kontrolního výboru ze dne 20.02.2017.
10. Zápis z 12. jednáni Výboru pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu ze dne
27.02.2017.
II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Blahoslav Kupec,
Mgr. Jaroslava Laššáková.
3. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Květoslava Špilerová, Miroslav Votava, Karel Ticháček.
4. Prodloužení termínu u úkolů: 10/V/4 do 30.06.2017; 15/VI/15 do 31.12.2017; 22/III/5 do
19.04.2017.
5. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
6. V souvislosti se zvažovaným převodem pozemků č. parc. 830/1, č. parc. 830/3, č. parc. 830/4,
č. parc. 246/2 v k.ú Stříbro do majetku města za jednotkovou kupní cenu 400 Kč/m2, a tedy za
celkovou cenu 253.600 Kč.
7. Kupní cena za převod pozemků č. parc. 830/1, č. parc. 830/3, č. parc. 830/4, č. parc. 246/2 v
k.ú Stříbro bude uhrazena zápočtem oproti části pohledávky města Stříbra za společností
Solar Stříbro s.r.o., ve výši 636.839 Kč s příslušenstvím, pro jejíž zaplacení se vede řízení u
OS v Domažlicích pod sp. zn. 3 C 203/2016.
8. Kupní cena za převod pozemků č. parc. 830/1, č. parc. 830/3, č. parc. 830/4, č. parc. 246/2 v
k.ú Stříbro bude započtena nejprve na úroky z prodlení a teprve následně na část jistiny dluhu.
9. Případné zpětvzetí žaloby v řízení u OS v Domažlicích pod sp. zn. 3 C 203/2016 bude
provedeno do určitého počtu (např. pěti ) pracovních dnů od skončení vkladového řízení a
nabytí vlastnického práva města Stříbra k pozemkům č. parc. 830/1, č. parc. 830/3, č. parc.
830/4, č. parc. 246/2 v k.ú Stříbro.
10. Koncept kupní smlouvy mezi Solar Stříbro s.r.o., IČ: 29068576, Mrákov - Starý Klíčov č.p. 143,
PSČ 34501, zastoupená Dipl. Ing. Josefem Staunerem, jednatelem společnosti,(dále též jen
jako „prodávající“) a městem Stříbrem, IČ: 00260177, Masarykovo náměstí 1, Stříbro, PSČ
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

34901, zastoupené Bc. Karlem Lukešem, starostou města (dále též jen jako „kupující“) na
prodej pozemků ve vlastnictví firmy Solar Stříbro s.r.o. městu Stříbru a to: č. parc. 830/1, o
výměře 297 m2, č. parc. 830/3, o výměře 197 m2, č. parc. 830/4, o výměře 5 m2, č. parc. 246/2,
o výměře 135 m2 vše zapsané v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Tachov, na LV č. 4466 pro obec Stříbro a katastrální území 757837
Stříbro dle podmínek, schválených v bodech č. 23/II/6, 7, 8, 9 tohoto usnesení.
Realizaci akce s názvem „Rozšíření optické sítě FTTH Stříbro, Palackého ul.“ panem Xxxxx,
na pozemcích 1836/1, 1873/2, 3124, 1865/1, 3284, 1849/1, 1037/1, 1784/32, 3085/2, 1784/34,
1899/1 a 1899/2 vše v k.ú. Stříbro ve vlastnictví města Stříbra a vydání souhlasu vlastníka
pozemků v souladu s ustanovením § 86 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. a § 3 vyhlášky č.
503/2006 Sb., v platném znění, pro potřeby územního řízení.
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2016 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
Přílohu č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy Stříbro, příspěvkové organizace uvedenou v
příloze č. 03 tohoto usnesení.
Uzavření veřejnoprávních smluv č. 02/FPP/2017, 03/FPP/2017, 15/FPP/2017 a 16/FPP/2017
o poskytnutí dotace na rok 2017 uvedené v příloze č. 04 tohoto usnesení.
Počet členů Finančního výboru Změ Stříbro v počtu 5 členů.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje z rozpočtu města Stříbra na rok 2017, který je přílohou
č. 05 tohoto usnesení.
Vynaložení finančních prostředků na poskytnutí právních služeb v záležitosti týkající se
jednání ohledně sdružení Stříbro Waystone Development, z.s.p.o.
V souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, zadání Změny č. 2 Územního plánu Stříbro.
Smlouvu o zajištění územní studie veřejného prostranství uzavřenou mezi městem Stříbrem
a městem Bezdružice uvedenou v příloze č. 06 tohoto usnesení,
Smlouvu o zajištění územní studie veřejného prostranství uzavřenou mezi městem Stříbrem
a městem Kladruby uvedenou v příloze č. 07 tohoto usnesení,
Smlouvu o zajištění územní studie veřejného prostranství uzavřenou mezi městem Stříbrem
a obcí Benešovice uvedenou v příloze č. 08 tohoto usnesení,
Smlouvu o zajištění územní studie veřejného prostranství uzavřenou mezi městem Stříbrem
a obcí Erpužice uvedenou v příloze č. 09 tohoto usnesení,
Smlouvu o zajištění územní studie veřejného prostranství uzavřenou mezi městem Stříbrem
a obcí Kostelec uvedenou v příloze č. 10 tohoto usnesení,
Smlouvu o zajištění územní studie veřejného prostranství uzavřenou mezi městem Stříbrem
a obcí Trpísty uvedenou v příloze č. 11 tohoto usnesení.
Opravu tiskové chyby z 22. zasedání Zastupitelstva města Stříbra ze dne 25.01.2017
uvedenou v příloze č. 12 tohoto usnesení.

III. NESCHVALUJE:
1.
2.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.
Dopracování návrhu směnné smlouvy na základě záměru schváleného ZMě dne 16.11.2016,
usnesení číslo 20/II/5 příloha. Č.1/II/1 ze dne 16.11.2016.

IV. ODROČUJE:
1. Majetkoprávní úkony – v areálu bývalých kasáren Stříbro.
2. Uzavření smlouvy mezi městem Stříbro a Waystone CZ, s.r.o., o smlouvě budoucí kupní na
pozemky (dále jen „smlouva o smlouvě budoucí“) uzavírané za účelem převodu pozemků,
která nahradí a zruší dosavadní úpravu právních vztahů mezi městem Stříbro a Waystone CZ,
s.r.o., (t. j. smlouvu účastníků sdružení uzavřenou dne 03.02.2009 ve znění pozdějších
dodatků, spolu se stanovami zájmového sdružení právnických osob Stříbro Waystone
Development, z.s.p.o., (dále jen „sdružení“) (oba dokumenty jsou dále označovány jako
„původní smlouvy“), a všechna jednání potřebná ke zrušení původních smluv a jejich
nahrazení smlouvou o smlouvě budoucí.
2

3. Uzavření smlouvy o zákazu zatížení a zcizení pozemků zřízené jako věcného práva ve
prospěch Waystone CZ, s.r.o., a to ve znění uvedeném v příloze č. 5 ke smlouvě o smlouvě
budoucí, za účelem zajištění závazků města Stříbra vyplývajících ze smlouvy o smlouvě
budoucí v souladu s čl. 2.3 smlouvy o smlouvě budoucí, a všechna jednání potřebná
za účelem vkladu tohoto věcného práva do katastru nemovitostí.
4. Uzavření smlouvy o zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitostem, kterou
bude zrušeno věcné břemeno užívání pro rozvoj území zřízené na pozemcích ve prospěch
Stříbro Waystone Development, z.s.p.o., zapsané do katastru nemovitostí pod č.j. V1336/2009-410 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 03.02.2009) (výše
uvedené věcné břemeno dále jen jako „služebnost“), a podepsání všech dalších potřebných
dokumentů a podání návrhu na katastr nemovitostí, aby byla vymazána služebnost v souladu
s čl. 2.4 a 10.2 smlouvy o smlouvě budoucí.
5. Zrušení a likvidaci sdružení podle čl. 6 stanov sdružení a všechna další jednání potřebná ke
zrušení a zániku sdružení a provedení jeho likvidace v souladu s čl. 2.6 a 10.2 smlouvy o
smlouvě budoucí, zejména hlasování za město Stříbro jako člena na zasedání kontrolní rady
sdružení pro návrh na zrušení a likvidaci sdružení.
V. ODVOLÁVÁ:
1. Paní Bc. Danielu Novou jako člena Finančního výboru Změ Stříbro a pana Pavla Tótha jako
člena Finančního výboru Změ Stříbro.
VI. UKLÁDÁ:
1.

Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se vznikem mandátu zastupitele p. Ing.
Miroslava Šimka ode dne 09.02.2017.
Z: starosta města
T: 08.03.2017

2.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z majetkoprávních úkonů schválených
Zastupitelstvem města Stříbra a zabezpečit uzavření smluv v termínech a s podmínkami
dohodnutými stranami, tak jak je uvedeno v příloze č. 01 tohoto usnesení. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: průběžně

3.

Jednat s p. Xxxxx, bytem Plzeň, Xxxxx o nových podmínkách, které by městu Stříbru umožnily
vstup do plánované bytové zóny na par. č. 1899/1, k.ú. Stříbro, na základě zpracované
územní studie.
Z: starosta města
T: 30.04.2017

4.

Zajistit administrativní a jiné úkony spojené se zpracováním konceptu kupní smlouvy s firmou
Solar Stříbro s.r.o., IČ: 29068576, Mrákov - Starý Klíčov č.p. 143, PSČ 34501, zastoupená
Dipl. Ing. Josefem Staunerem, jednatelem společnosti, dle rozhodnutí Zastupitelstva města
Stříbra ze dne 01.03.2017.
Z: starosta města
T: 31.03.2017

5.

Zajistit všechny administrativní úkony spojené s vydáním souhlasu vlastníka pozemků p.p.č.
1836/1, 1873/2, 3124, 1865/1, 3284, 1849/1, 1037/1, 1784/32, 3085/2, 1784/34 1899/1 a
1899/2 k.ú. Stříbro v souvislosti s následným vydáním územního rozhodnutí pro stavbu
s názvem „Rozšíření optické sítě FTTH Stříbro, Palackého ul.“
Z: místostarosta města
T: 19.04.2017

6.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2017. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 31.03.2017
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7.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené se schválením Přílohy č. 1 zřizovací listiny
Mateřské školy Stříbro, příspěvkové organizace, uvedené v příloze č. 03 tohoto usnesení. V
pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.03.2017

8.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením veřejnoprávních smluv
č. 02/FPP/2017, 03/FPP/2017, 15/FPP/2017 a 16/FPP/2017 o poskytnutí dotací na rok 2017
uvedené v příloze č. 04 tohoto usnesení. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ
Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2017

9.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s odvoláním členů FV Změ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.03.2017

10. Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové
dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje z rozpočtu
města Stříbra na rok 2017. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2017
11. Jednat s právním zástupcem ve věci odročeného materiálu ohledně sdružení Stříbro
Waystone Development, z.s.p.o.
Z: starosta města
T:19.04.2017
12. Zajistit zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Stříbro v souladu se schváleným
zadáním změny a dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. Po zpracování
návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stříbro pořizovatel zajistí projednání návrhu Změny č. 2
ve smyslu § 50 stavebního zákona a na základě výsledků projednání jej předložit ke schválení
Zastupitelstvu města Stříbra.

Z: vedoucí OVÚP MěÚ
T: 30.09.2017
13. Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením smluv o zajištění studií veřejného
prostranství mezi městem Stříbrem a městy Bezdružice, Kladruby a obcemi Benešovice,
Erpužice, Kostelec a Trpísty. V pracovním pořádku zajistí vedoucí OVÚP MěÚ Stříbro.
Z: vedoucí OVÚP
T: 30.03.2017
14. Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s opravou tiskové chyby z 22.
zasedání Zastupitelstva města Stříbra ze dne 25.01.2017 uvedenou v příloze č. 12 tohoto
usnesení.
Z: tajemník MěÚ
T: 20.03.2017

Starosta města Stříbra :

…………………………………………
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:
……………………………. ..
Blahoslav Kupec

………………………………………..
Mgr. Jaroslava Laššáková
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Příloha č. 01
usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 1. března 2017

Zastupitelstvo města schvaluje:
II. NÁVRH NA ODPRODEJ BYTU:
2.
Vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky 3+1 II. kategorie, Stříbro - Západní Předměstí
č.p. 865/4 v 1. poschodí o celkové podlahové ploše 75,90 m2 včetně sklepa o výměře
12 m2. Cena k jednání je stanovena odhadem znalce v oboru nemovitostí a navýšena o
cenu znaleckého posudku a o cenu průkazu energetické náročnosti.
a)
b)
c)

d)
e)

f)
e)
g)

přesné určení nemovitosti:
bytová jednotky 3+1 II. kategorie, Stříbro – Západní Předměstí č.p. 865/4
v 1. poschodí o celkové podlahové ploše 75,90 m2 včetně sklepa o výměře 12 m2
zápis v ústředním seznamu památkově chráněných objektů:
není
základní nabídková cena:
je 657 100,- Kč (cena odhadní 650 000,- navýšená o cenu znaleckého posudku a o
cenu průkazu energetické náročnosti)
Prodej bytové jednotky bude proveden přímo na jednání zastupitelstva města formou
tzv. malé aukce, tj. prodej nejvyšší nabídce.
Žádost na odkoupení bude doručena na podatelnu Městského úřadu ve Stříbře,
Masarykovo náměstí čp. 63 a adresována na Hospodářsko-investiční odbor
Městského úřadu ve Stříbře nejpozději do 31. 3. 2017.
Žadatelé budou písemně pozváni na zasedání Zastupitelstva města Stříbra, které
bude prodej bytu projednávat.
účelovost prodeje:
byt k celkové rekonstrukci
finanční záruka a její výše:
10% z odhadní ceny tj. 65 000,- Kč. Složení finanční záruky a podepsání smlouvy o
finanční záruce je podmínkou pro zapsání do seznamu žadatelů.
Finanční záruka bude složena na účet č. 268113647/0300 VS 32405 a na Finančním
odboru MěÚ Stříbro, Masarykovo nám. 1 musí žadatel uzavřít smlouvu o finanční
záruce a to nejpozději jeden den před konáním zasedání Zastupitelstva města Stříbra
tj. 18. 04. 2017.
vklad věcného břemene:
bez věcného břemene
přednostní právo odkoupení zpět na město:
bez uplatnění
prohlídka bytu:
lze dojednat na telefonním čísle 603 571 568

III. NÁVRH NA ODPRODEJ POZEMKŮ:
1.
Prodej pozemků p. č. 933/15 o výměře 81 m2 ostatní plocha, p. č. 933/23 o výměře 204 m2
ostatní plocha a p. č. 933/28 o výměře 63 m2 ostatní plocha, všechny v k. ú. Stříbro pro
firmu RSF Elektronik.
Kupní cena byla stanovena na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 1130000033 a
Smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 26.7.2012 ve výši 38.280,- Kč + platná sazba
DPH za uvedené pozemky o celkové výměře 348 m2. Smlouvu uzavře na základě plné moci
sdružení Stříbro Waystone Development, z. s. p. o.
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PLNÁ MOC
Město Stříbro
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
za které jedná Bc. Karel Lukeš, starosta města
IČ: 00260177
(dále jen zmocnitel)
tímto uděluje plnou moc sdružení
Stříbro Waystone Development, z.s.p.o.
Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1
za které jedná Ing. Vladimír Müller, výkonný ředitel
IČ: 72029617
(dále jen zmocněnec)
k jednání jménem města Stříbra a ke všem úkonům ve věci převodu pozemků p. č. 933/15 o
výměře 81 m2, p. č. 933/23 o výměře 204 m2 a p. č. 933/28 o výměře 63 m2, které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 1 pro k.ú. Stříbro v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov, na jejich nového nabyvatele společnost RSF
Elektronik spol. s r.o., IČ: 27965511.
Zmocněnec je oprávněn činit veškeré úkony jménem zmocnitele, zejména je oprávněn připravit
a podepsat smlouvu o převodu nemovitostí a návrh na vklad nového vlastníka do katastru
nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, inkasovat kupní cenu, jakož i vykonávat veškeré
nezbytné úkony v této věci – tedy zejména odesílat a přijímat doporučené písemnosti, odesílat a
přijímat jinou korespondenci, podávat návrhy a žádosti, platit správní a jiné poplatky, uznávat
uplatněné nároky, vzdávat se nároků, podávat opravné prostředky nebo námitky a vzdávat se
jich, jakož i činit další nezbytné úkony k naplnění této plné moci.
Podpisový vzor starosty města Stříbra, který je uložený u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
katastrální pracoviště Tachov, je beze změn a platný.
Ve Stříbře dne
...........................................
Zmocnitel
Město Stříbro
Bc. Karel Lukeš
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IV. NÁVRH NA BEZÚPLATNÉ PŘEVZETÍ:
1.
Bezúplatný převod kostela sv. Petra ve Stříbře do vlastnictví města za účelem získání
významné kulturní památky do péče a její zpřístupnění širší veřejnosti od Římskokatolické
farnosti ve Stříbře

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Záměr prodeje pozemku p. č. 2916/2 o výměře 177 m2 zahrada v k. ú. Stříbro za účelem
zkulturnění travnaté plochy přilehlé k domu ve vlastnictví společenství pro Společenství
vlastníků pro dům na adrese Stříbro, Kladrubská 560, zastoupené předsedkyní paní Xxxxx.
Cena obvyklá je 400,00 Kč/ m2 včetně DPH.

II. NÁVRH NA ODPRODEJ BYTU:
1.
Prodej bytové jednotky 3+1 II. kategorie, Stříbro - Západní předměstí č.p. 865/4 v 1.
poschodí o celkové podlahové ploše 75,90 m2 včetně sklepa o výměře 12 m2 případnému
zájemci (Jméno Příjmení), nar. X.X.XXXX, bytem ….
Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem a navýšená o cenu znaleckého posudku a o
cenu průkazu energetické náročnosti včetně DPH.
Daň z převodu nemovitostí a správní poplatek za rozhodnutí o vkladu do katastru
nemovitostí uhradí nabyvatel, tj. kupující strana.
Stanovení kupní ceny
Základní cena:
650 000,- Kč
Cena znaleckého posudku
3 600,- Kč
Průkaz energetické náročnosti bytu
3 500,- Kč
Kupní cena celkem
657 100,- Kč

Zastupitelstvo města ukládá:
II. NÁVRH NA ODPRODEJ BYTU:
2.
Zajistit vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky 3+1 II. kategorie, Stříbro – Západní
Předměstí č.p. 865/4 v 1. poschodí o celkové podlahové ploše 75,90 m2 včetně sklepa o
výměře 12 m2. Cena k jednání je stanovena odhadem znalce v oboru nemovitostí a
navýšena o cenu znaleckého posudku a o cenu průkazu energetické náročnosti.
Stanovení ceny k jednání:
Základní cena:
650 000,- Kč
Cena znaleckého posudku
3 600,- Kč
Průkaz energetické náročnosti bytu
3 500,- Kč
Celkem
657 100,- Kč
Daň z převodu nemovitostí a správní poplatek za rozhodnutí o vkladu do katastru
nemovitostí uhradí nabyvatel, tj. kupující strana.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
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III. NÁVRH NA ODPRODEJ POZEMKŮ:
1.
Vystavit plnou moc na prodej pozemků p. č. 933/15 o výměře 81 m2 ostatní plocha, p. č.
933/23 o výměře 204 m2 ostatní plocha a p. č. 933/28 o výměře 63 m2 ostatní plocha,
všechny v k. ú. Stříbro pro firmu RSF Elektronik.
Kupní cena byla stanovena na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 1130000033 a
Smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 26.7.2012 ve výši 38.280,- Kč + platná sazba
DPH za uvedené pozemky o celkové výměře 348 m2. Smlouvu uzavře na základě plné moci
sdružení Stříbro Waystone Development, z. s. p. o.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

IV. NÁVRH NA BEZÚPLATNÉ PŘEVZETÍ:
1.
Vstoupit do jednání za účelem bezúplatného převodu kostela sv. Petra ve Stříbře do
vlastnictví města za účelem získání významné kulturní památky do péče a její zpřístupnění
širší veřejnosti se zástupci Římskokatolické farnosti ve Stříbře
Z: vedoucí HIO, OVÚP
MěÚ, starosta města
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 01. března 2017

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2017

1) Navýšení příjmů 2. třída - nedaňové
Územní studie veřejných prostranství ORP Stříbro

799 448,00 Kč
799 448,00 Kč

2) Navýšení příjmů 2. třída - nedaňové
Rezerva města
Změna ÚP Stříbro č. 2

82 280,00 Kč
-39 446,00 Kč
121 726,00 Kč

3) DDM - Vybudování a rekonstrukce specializovaných učeben
Volné prostředky
Rezerva města
Snížení ZU č. 03
Snížení org. 292x

Příloha č. 02 23. ZM 01.03.17 - Rozpočtová opatření.xls

22 723 000,00 Kč
-19 000 000,00 Kč
-500 000,00 Kč
-1 223 000,00 Kč
-2 000 000,00 Kč

Stránka 1

Příloha č. 03
usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 01. března 2017

PŘÍLOHA Č. 1
Zřizovací listiny Mateřské školy Stříbro,
příspěvkové organizace.
Majetek města, předávaný Mateřské škole Stříbro, příspěvkové organizaci, do správy k jejímu
vlastnímu hospodářskému využití:

1. Budovy a stavby

účet 021

budova mateřské školy Stříbro, Soběslavova 1003, Stříbro hodnota
budova mateřské školy Stříbro, Pastýřská 522, Stříbro
hodnota
budova mateřské školy Stříbro, Palackého 548, Stříbro
hodnota

Celkem hodnota budov předaných do správy PO
2.

Pozemky

10 196 411,00 Kč
1 480 939,10 Kč
2 011 010,00 Kč

13 688 360,10 Kč

účet 031

stavební parcela č. 2479, k. ú. Stříbro
522 m2
stavební parcela č. 2480, k. ú. Stříbro
419 m2
stavební parcela č. 2481, k. ú. Stříbro
503 m2
pozemková parcela č. 1310/13, k. ú. Stříbro 791 m2
pozemková parcela č. 1310/14, k. ú. Stříbro 253 m2
pozemková parcela č. 1310/15, k. ú. Stříbro 375 m2
pozemková parcela č. 1310/16, k. ú. Stříbro 3 361 m2
pozemková parcela č. 1310/17, k. ú. Stříbro 678 m2
Pozemky k budově Soběslavova celkem

hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota

43 296,00 Kč
34 440,00 Kč
41 246,00 Kč
4 517,00 Kč
257,00 Kč
371,30 Kč
3 486,40 Kč
712,00 Kč
128 325,70 Kč

222 m2
7 844 m2

hodnota
hodnota

17 548,00 Kč
45 460,80 Kč
63 008,80 Kč

602 m2
777 m2

hodnota
hodnota

45 346,00 Kč
2 631,60 Kč
47 977,60 Kč

stavební parcela č. 719, k. ú. Stříbro
pozemková parcela č. 208/2, k. ú. Stříbro
Pozemky k budově Pastýřská celkem
stavební parcela č. 748/1, k. ú. Stříbro
pozemková parcela č. 1843/1, k. ú. Stříbro
Pozemky k budově Palacká celkem

Celkem hodnota pozemků předaných do správy PO

Předávaný majetek do správy PO celkem

239 312,10 Kč

13 927 672,20 Kč

Nemovitosti budou předány na základě protokolu včetně oprávek, dotací a technického
zhodnocení.
Hodnota svěřených nemovitostí se navyšuje o hodnoty později provedených technických
zhodnocení zřizovatelem a předaných organizaci dodatečně protokolem, který se stává vždy
součástí této přílohy.
Tato příloha nahrazuje přílohu č. 1 ZL MŠ Stříbro z 16.11.2016.
Ve Stříbře 01. března 2017
……………………………………………..
……………………………………………..
Bc. Karel Lukeš, starosta
Martin Záhoř, místostarosta

Příloha č. 04
usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 01. března 2017

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 02/FPP/2017
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349
č.ú. 112595803/0300
zastoupené starostou města Bc. Karlem Lukešem

01

Stříbro,

IČO

00260177,

a
2. Příjemce dotace:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200 i,
301 00 Plzeň, IČO 45333009, č.ú. 772559293/0300
zastoupená ředitelem pověřeným řízením MUDr. Pavlem Hrdličkou

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace.
1. Účel poskytnutí dotace:

výdaje na
ve Stříbře

zajištění

služby

zdravotní

2. Výše dotace:

500 000,00 Kč, slovy pětsettisíckorunčeských

sestry

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období
od 01.01.2017 do 31.12.2017 a pouze pro účel uvedený v čl. II
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300 VS
3152100217. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2018.
Pokud příjemce dotace nedodá v daném termínu vyúčtování, bude MěÚ Stříbro vyzván
na dodání vyúčtování v náhradním termínu.
Při nedodání vyúčtování dotace poskytovateli dotace ani v dodatečné lhůtě stanovené
MěÚ Stříbro se uloží odvod ve výši 2.000 Kč.
3. Způsob vyúčtování:
a. U dotace do 30.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních
dokladů s uvedením čísla dokladu, částky a popisu (bez kopií účetních dokladů)
s celkovým součtem všech dokladů. Maximální limit pro začlenění do seznamu
účetních dokladů je 10.000 Kč za jeden účetní doklad. V případě dokladu na vyšší
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částku je povinnost přiložit kopii tohoto dokladu – bez těchto náležitostí bude bráno
vyúčtování jako nedostačující.
b. U dotace vyšší než 30.000 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů včetně
jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla
dokladu, částky a celkového součtu všech dokladů – bez těchto náležitostí bude
bráno vyúčtování jako nedostačující.
4. Finanční prostředky lze použít pouze v období stanoveném ve smlouvě.
a) V případě poskytnutí dotace na kalendářní rok je příjemce povinen pokud nevyčerpá
dotaci do konce kalendářního roku tuto skutečnost e-mailem (z e-mailu uvedeného
v žádosti) nebo písemně oznámit poskytovateli a do 15.01. následujícího roku
nevyčerpanou dotaci odvést na účet poskytovatele.
b) V případě poskytnutí dotace na delší období než je kalendářní rok, je příjemce
povinen e-mailem (z e-mailu uvedeného v žádosti) nebo písemně uvést do 15.01.
výši použitých finančních prostředků ve skončeném kalendářním roce.
5. Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování
účelu uvedeného v čl. II této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití prostředků
dotace je příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité částky zpět
poskytovateli.
6. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, popř. daňovou evidenci řádně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.
o daních z příjmů, a zavazuje se vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně
od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové
evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace
doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když
účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce se uloží odvod ve výši
1.000 Kč.
7. Pokud dojde za trvání této smlouvy k přeměně nebo zrušení právnické osoby, která je
příjemcem dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou část nevyčerpané dotace,
a to bez zbytečného odkladu nejpozději v den, který předchází dni účinnosti přeměny /
vstupu právnické osoby do likvidace. Zároveň je příjemce povinen dodržet čl. III., odst.1.
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo k nahlédnutí do účetních dokladů příjemce
dotace, které se týkají účtování účelové dotace dle čl. II..
9. Příjemce dotace je povinen vrátit celou dotaci, jakmile nastane alespoň jeden z těchto
důvodů:
a) odpadne účel, pro který je dotace poskytována,
b) dotace byla v celé své výši použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta
10. Příjemci dotace je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem poskytnuté
dotace.
11. Příjemce dotace se zavazuje, že logo města Stříbra nebude jeho užitím zneváženo a
zneužito; zejména, že užitím loga města Stříbra nedojde ke znevážení nebo poškození
dobré pověsti nebo dobrého jména města Stříbra.

IV.
Závěrečné ustanovení
1. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
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2. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedených
zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit neukládá.
7. Při splnění podmínek pro zveřejnění veřejnoprávní smlouvy v registru smluv provede
tuto povinnost poskytovatel dotace.
8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 14.12.2016.

.

9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 01.03.2017.
V…………………. dne

Ve Stříbře dne ……………….

………………………………
příjemce dotace

…………….…………………..
Město Stříbro

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 03/FPP/2017
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01
112595803/0300
zastoupené starostou města Bc. Karlem Lukešem
a

Stříbro, IČO 00260177, č.ú.

2. Příjemce dotace:
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolek, Palackého 1269, 349 01 Stříbro,
IČO 18251242, č.ú. 110150122/0300
zastoupena předsedou Ing. Miroslavem Klauberem

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace.
1. Účel poskytnutí dotace:

výdaje spojené s provozem Tělovýchovné jednoty
Baník Stříbro, s činností mládežnických oddílů a
pořádáním sportovních akcí
3

2. Výše dotace:

800.000,00 Kč, slovy osmsettisíckorunčeských

Z toho:
a) 200.000,00 Kč je určeno výhradně pro mládežnické oddíly
Tyto finanční prostředky nelze použít pro jiný účel než jsou výdaje spojené
s mládežnickými oddíly.
b) 600.000,00 Kč je určeno na výdaje spojené s provozem a činností
Tělovýchovné jednoty Baník ve Stříbře vyjma mzdových výdajů.
.

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období od
01.01.2017 do 31.12.2017 a pouze pro účel uvedený v čl. II, odst. 2 a odst. 3.
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300 VS
31521000317. Vyúčtování bude provedeno do 31.03.2018. V případě pozdního
vyúčtování se uloží odvod ve výši 10 % dotace.
3. Způsob vyúčtování:
a. U dotace do 30.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních
dokladů s uvedením čísla dokladu, částky, popisu a bankovního výpisu nebo
výdajového dokladu z pokladny (bez kopií účetních dokladů) s celkovým součtem
všech dokladů. Maximální limit pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 10.000
Kč za jeden účetní doklad. V případě dokladu na vyšší částku je povinnost přiložit
kopii tohoto dokladu – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako
nedostačující.
b. U dotace vyšší než 30.000 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů včetně
jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla
dokladu, částky a celkového součtu všech dokladů, bankovního výpisu nebo
výdajového dokladu z pokladny – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování
jako nedostačující.
4. Finanční prostředky lze použít pouze v období stanoveném ve smlouvě za těchto
podmínek:
a) V případě poskytnutí dotace na kalendářní rok je příjemce povinen pokud nevyčerpá
dotaci do konce kalendářního roku tuto skutečnost e-mailem (z e-mailu uvedeného
v žádosti) nebo písemně oznámit poskytovateli a do 15.01. následujícího roku
nevyčerpanou dotaci odvést na účet poskytovatele.
b) V případě poskytnutí dotace na delší období než je kalendářní rok, je příjemce
povinen e-mailem (z e-mailu uvedeného v žádosti) nebo písemně uvést do 15.01.
výši použitých finančních prostředků ve skončeném kalendářním roce.
5. Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování
účelu uvedeného v čl. II této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití prostředků
dotace je příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité částky zpět
poskytovateli.
6. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, popř. daňovou evidenci řádně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.
o daních z příjmů, a zavazuje se vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně
od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové
evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace
doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když
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účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce se uloží odvod ve výši
1.000 Kč.
7. Pokud dojde za trvání této smlouvy k přeměně nebo zrušení právnické osoby, která je
příjemcem dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou část nevyčerpané dotace,
a to bez zbytečného odkladu nejpozději v den, který předchází dni účinnosti přeměny /
vstupu právnické osoby do likvidace. Zároveň je příjemce povinen dodržet čl. III., odst.1.
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo k nahlédnutí do účetních dokladů příjemce
dotace, které se týkají účtování účelové dotace dle čl. II..
9. Příjemce dotace je povinen vrátit celou dotaci, jakmile nastane alespoň jeden z těchto
důvodů:
a) odpadne účel, pro který je dotace poskytována,
b) dotace byla v celé své výši použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta.
10. Příjemci dotace je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem poskytnuté
dotace.
11. Příjemce dotace se zavazuje, že logo města Stříbra nebude jeho užitím zneváženo a
zneužito; zejména, že užitím loga města Stříbra nedojde ke znevážení nebo poškození
dobré pověsti nebo dobrého jména města Stříbra.

IV.
Závěrečné ustanovení
1. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
2. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedených
zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit neukládá.
7. Při splnění podmínek pro zveřejnění veřejnoprávní smlouvy v registru smluv provede
tuto povinnost poskytovatel dotace.
8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 14.12.2016.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 01.03.2017.
Ve Stříbře dne
…………………………………
příjemce příspěvku

Ve Stříbře dne
…………….…………………..
Město Stříbro
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 15/FPP/2017
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, IČO 00260177,
č.ú. 112595803/0300
zastoupeno starostou města Bc. Karlem Lukešem
a
2. Příjemce dotace:
Spolek STROM , Plzeňská 51, 349 01 Stříbro, IČO 26633345,
č.ú. 165656323/0600
zastoupen Tomášem Möllerem, předsedou spolku

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové dotace.
1. Účel poskytnutí dotace:

výdaje na organizační zajištění kulturních akcí,
provoz a vybavení spolku

2. Výše dotace:

20.000,00 Kč, slovy dvacettisíckorunčeských

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období od
01.01.2017 do 31.12.2017 a pouze pro účel uvedený v čl. II
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300 VS
3152101517. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2018.
Pokud příjemce dotace nedodá v daném termínu vyúčtování, bude MěÚ Stříbro vyzván
na dodání vyúčtování v náhradním termínu
Při nedodání vyúčtování dotace poskytovateli dotace ani v dodatečné lhůtě stanovené
MěÚ Stříbro se uloží odvod ve výši 2.000 Kč.
3. Způsob vyúčtování:
a) U dotace do 30.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních
dokladů s uvedením čísla dokladu, částky, popisu a bankovního výpisu nebo
výdajového dokladu z pokladny (bez kopií účetních dokladů) s celkovým součtem
všech dokladů. Maximální limit pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 10.000
Kč za jeden účetní doklad. V případě dokladu na vyšší částku je povinnost přiložit
kopii tohoto dokladu – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako
nedostačující.
b) U dotace vyšší než 30.000 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů včetně
jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla
dokladu, částky a celkového součtu všech dokladů, bankovního výpisu nebo
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výdajového dokladu z pokladny – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování
jako nedostačující.
4. Finanční prostředky lze použít pouze v období stanoveném ve smlouvě za těchto
podmínek:
a) V případě poskytnutí dotace na kalendářní rok je příjemce povinen pokud nevyčerpá
dotaci do konce kalendářního roku tuto skutečnost e-mailem (z e-mailu uvedeného
v žádosti) nebo písemně oznámit poskytovateli a do 15.01. následujícího roku
nevyčerpanou dotaci odvést na účet poskytovatele.
b) V případě poskytnutí dotace na delší období než je kalendářní rok, je příjemce
povinen e-mailem (z e-mailu uvedeného v žádosti) nebo písemně uvést do 15.01.
výši použitých finančních prostředků ve skončeném kalendářním roce.
5. Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování
účelu uvedeného v čl. II této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití prostředků
dotace je příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité částky zpět
poskytovateli.
6. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, popř. daňovou evidenci řádně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.
o daních z příjmů, a zavazuje se vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně
od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové
evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace
doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když
účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce se uloží odvod ve výši
1.000 Kč.
7. Pokud dojde za trvání této smlouvy k přeměně nebo zrušení právnické osoby, která je
příjemcem dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou část nevyčerpané dotace,
a to bez zbytečného odkladu nejpozději v den, který předchází dni účinnosti přeměny /
vstupu právnické osoby do likvidace. Zároveň je příjemce povinen dodržet čl. III., odst.1.
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo k nahlédnutí do účetních dokladů příjemce
dotace, které se týkají účtování účelové dotace dle čl. II..
9. Příjemce dotace je povinen vrátit celou dotaci, jakmile nastane alespoň jeden z těchto
důvodů:
a) odpadne účel, pro který je dotace poskytována,
b) dotace byla v celé své výši použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta.
10. Příjemci dotace je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem poskytnuté
dotace.
11. Příjemce dotace se zavazuje, že logo města Stříbra nebude jeho užitím zneváženo a
zneužito; zejména, že užitím loga města Stříbra nedojde ke znevážení nebo poškození
dobré pověsti nebo dobrého jména města Stříbra.

IV.
Závěrečné ustanovení
1. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
2. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
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3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedených
zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit neukládá.
7. Při splnění podmínek pro zveřejnění veřejnoprávní smlouvy v registru smluv provede
tuto povinnost poskytovatel dotace.
8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 14.12.2016.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 01.03.2017.
V…………………. dne

Ve Stříbře dne

………………………………
příjemce dotace

…………….…………………..
Město Stříbro

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 16/FPP/2017
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, IČO 00260177,
č.ú. 112595803/0300
zastoupeno starostou města Bc. Karlem Lukešem
a
2. Příjemce dotace:
Privilegovaný měšťanský střelecký sbor Stříbro, z. s. , Plzeňská 630, 349 01 Stříbro,
IČO 05225639, č.ú. 277181991/0300
zastoupen jednatelem Bc. Josefem Junkem

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové dotace.
1. Účel poskytnutí dotace:

výdaje na organizační zajištění kulturních akcí,
provoz a činnost sboru

2. Výše dotace:

15.000,- Kč, slovy patnácttisíckorunčeských
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III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období od
01.01.2017 do 31.12.2017 a pouze pro účel uvedený v čl. II
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300 VS
3152101617. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2018.
Pokud příjemce dotace nedodá v daném termínu vyúčtování, bude MěÚ Stříbro vyzván
na dodání vyúčtování v náhradním termínu
Při nedodání vyúčtování dotace poskytovateli dotace ani v dodatečné lhůtě stanovené
MěÚ Stříbro se uloží odvod ve výši 2.000 Kč.
3. Způsob vyúčtování:
a) U dotace do 30.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních
dokladů s uvedením čísla dokladu, částky, popisu a bankovního výpisu nebo
výdajového dokladu z pokladny (bez kopií účetních dokladů) s celkovým součtem
všech dokladů. Maximální limit pro začlenění do seznamu účetních dokladů je 10.000
Kč za jeden účetní doklad. V případě dokladu na vyšší částku je povinnost přiložit
kopii tohoto dokladu – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování jako
nedostačující.
b) U dotace vyšší než 30.000 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů včetně
jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla
dokladu, částky a celkového součtu všech dokladů, bankovního výpisu nebo
výdajového dokladu z pokladny – bez těchto náležitostí bude bráno vyúčtování
jako nedostačující.
4. Finanční prostředky lze použít pouze v období stanoveném ve smlouvě za těchto
podmínek:
a) V případě poskytnutí dotace na kalendářní rok je příjemce povinen pokud nevyčerpá
dotaci do konce kalendářního roku tuto skutečnost e-mailem (z e-mailu uvedeného
v žádosti) nebo písemně oznámit poskytovateli a do 15.01. následujícího roku
nevyčerpanou dotaci odvést na účet poskytovatele.
b) V případě poskytnutí dotace na delší období než je kalendářní rok, je příjemce
povinen e-mailem (z e-mailu uvedeného v žádosti) nebo písemně uvést do 15.01.
výši použitých finančních prostředků ve skončeném kalendářním roce.
5. Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování
účelu uvedeného v čl. II této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití prostředků
dotace je příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité částky zpět
poskytovateli.
6. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, popř. daňovou evidenci řádně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.
o daních z příjmů, a zavazuje se vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně
od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové
evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace
doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když
účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce se uloží odvod ve výši
1.000 Kč.
7. Pokud dojde za trvání této smlouvy k přeměně nebo zrušení právnické osoby, která je
příjemcem dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou část nevyčerpané dotace,
a to bez zbytečného odkladu nejpozději v den, který předchází dni účinnosti přeměny /
vstupu právnické osoby do likvidace. Zároveň je příjemce povinen dodržet čl. III., odst.1.
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8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo k nahlédnutí do účetních dokladů příjemce
dotace, které se týkají účtování účelové dotace dle čl. II..
9. Příjemce dotace je povinen vrátit celou dotaci, jakmile nastane alespoň jeden z těchto
důvodů:
a) odpadne účel, pro který je dotace poskytována,
b) dotace byla v celé své výši použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta.
10. Příjemci dotace je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem poskytnuté
dotace.
11. Příjemce dotace se zavazuje, že logo města Stříbra nebude jeho užitím zneváženo a
zneužito; zejména, že užitím loga města Stříbra nedojde ke znevážení nebo poškození
dobré pověsti nebo dobrého jména města Stříbra.

IV.
Závěrečné ustanovení
1. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
2. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedených
zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit neukládá.
7. Při splnění podmínek pro zveřejnění veřejnoprávní smlouvy v registru smluv provede
tuto povinnost poskytovatel dotace.
8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 14.12.2016.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 01.03.2017
V…………………. dne
………………………………
příjemce dotace

Ve Stříbře dne
…………….…………………..
Město Stříbro
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Příloha č. 05
usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 01. března 2017

Město Stříbro
se sídlem:
IČO:
číslo bankovního účtu:
zastoupení:

Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
002 60 177
112595803/0300
Bc. Karel Lukeš, starosta

na straně jedné jako poskytovatel finanční dotace
/dále jen „Poskytovatel“/
a
Plzeňský kraj
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo bankovního účtu:
zastoupení:
k podpisu smlouvy oprávněn:

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
70890366
CZ70890366
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň
1063003350/5500
Josef Bernard, hejtman
Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro oblast
dopravy, na základě usnesení RPK 5179/16 ze dne 26.
9. 2016

na straně druhé jako příjemce dotace
/dále jen „Příjemce“/
uzavírají mezi sebou tuto

SMLOUVU
o poskytnutí účelové dotace
č.

I.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace (dále také jen „dotace“) určené na
zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017, kterou Příjemce jako
objednatel veřejné osobní dopravy zajišťuje ve svém územním obvodu. Poskytnutá dotace
bude Příjemcem použita na úhradu prokazatelné ztráty (kompenzace) vzniklé dopravcům
plněním závazků veřejné služby ve veřejné osobní dopravě na základě smluv dopravců
s Příjemcem.
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II.
1.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout finanční dotaci ve výši 230520 Kč (slovy
dvěstětřicettisícpětsetdvacet korun) Příjemci jako účelovou dotaci pro účel uvedený
v článku I. této smlouvy, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

2.

Příjemce se zavazuje tuto finanční dotaci přijmout, využít ji pouze k výše uvedenému
účelu a splnit podmínky stanovené touto smlouvou.

3.

Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci v období
od jejího převedení na účet uvedený Příjemcem do 31. 12. 2017. Do 31. 12. 2017 má
být dosaženo stanoveného účelu dotace.

4.

Finanční prostředky připadající na dotaci budou Poskytovatelem jednorázově
poukázány na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů od
účinnosti této smlouvy.

III.
Přijetí účelové finanční dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Rady Plzeňského kraje č. 5179/16 ze dne 26. 9. 2016.

IV.
1.

Příjemce se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování
účelu uvedeného v článku I. této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití
prostředků dotace je Příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité
částky zpět Poskytovateli. Příjemce je povinen dotaci využít hospodárně, efektivně a
účelně. V případě porušení povinnosti hospodárného, efektivního a účelného použití
prostředků uloží Poskytovatel odvod Příjemci ve výši 30-60 % dotace.

2.

Pokud je Příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést je řádně. Pokud je Příjemce povinen
vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, je povinen ji vést řádně. Příjemce se zavazuje vést evidenci
čerpání poskytnuté dotace odděleně od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence.
Dotace budou v účetnictví, popř. daňové evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je
vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace doklady splňujícími charakter účetních
dokladů podle zákona o účetnictví, i když účetnictví nevede. V případě porušení
ustanovení tohoto odstavce uloží Poskytovatel Příjemci odvod ve výši 5-10 % dotace.

3.

Příjemce je povinen předložit Poskytovateli finanční vypořádání použití dotace ve lhůtě
do 28. 2. 2018. Vypořádání se předloží formou prohlášení Příjemce
o tom, že poskytnutá dotace byla v plné výši použita na úhradu prokazatelné ztráty
(kompenzace) vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby ve veřejné osobní
dopravě na území Plzeňského kraje na základě smluv dopravců s Příjemcem.
V případě, že vypořádání dotace nebude ani v dodatečné lhůtě stanovené
Poskytovatelem poskytnuto řádně, je Příjemce povinen dotaci v plné výši, popřípadě
v části nedoložené vypořádáním, vrátit ve lhůtě určené v písemné výzvě
Poskytovatele. V případě pozdního finančního vypořádání Poskytovatel uloží Příjemci
odvod ve výši 5-10 % dotace.

4.

Prostředky dotace nebudou Příjemcem poskytnuty jiným fyzickým nebo právnickým
osobám, pokud nepůjde o úhradu bezprostředně spojenou s realizací účelu dotace.
Pokud by byly prostředky poskytnuty v rozporu s účelem dotace uvedeným v čl. I. této
smlouvy, je Příjemce povinen dotaci vrátit ve výši neoprávněně použité částky.
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5.

Z poskytnuté dotace nelze hradit pojistné, pokuty, penále, náhradu škody, soudní
poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo poplatky z prodlení, správní poplatky,
daně a odvody, splátky úvěrů a půjček, dary; pokud je Příjemce ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, plátcem a
může uplatnit nárok na odpočet daně, nelze z dotace hradit část nákladů
odpovídajících výši uplatněného nároku na odpočet daně. V případě pochybnosti, zda
lze náklad z prostředků dotace hradit či nikoliv, rozhoduje o uznatelnosti nákladu
výhradně Poskytovatel.

6.

V případě, že nedojde k uskutečnění účelu, na který byla poskytnuta finanční dotace,
do data, do kterého je Příjemce oprávněn čerpat dotaci dle čl. II. odst. 3 této smlouvy,
je Příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši Poskytovateli. V případě, že finanční
prostředky nebudou do této doby vyčerpány v plné výši, je Příjemce povinen vrátit
Poskytovateli nevyčerpaný zůstatek dotace ve lhůtě pro finanční vypořádání.

7.

Příjemce je dále povinen dotaci vrátit, pokud bude zjištěno, že údaje, na jejichž
základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé. Pokud by se jednalo o
nedovolenou veřejnou podporu, je Příjemce povinen dotaci v plné výši vrátit včetně
úroku podle pravidel o veřejné podpoře. Příjemce je povinen dotaci vrátit, pokud
v souvislosti s projektem spáchá trestný čin, přestupek nebo správní delikt, nebo jeho
jednání odporuje veřejnému pořádku.

8.

V případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení odvodu,
poukáže je Příjemce bez výzvy neprodleně na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví
této smlouvy.

9.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se
dozví o změnách, písemně oznámit Poskytovateli veškeré změny nebo skutečnosti,
které by měly vliv na realizaci účelu dotace, včetně změn údajů o Příjemci (změna
IČO, bankovního čísla účtu atd.). Příjemce je povinen v případě přeměny nebo zrušení
právnické osoby s likvidací oznámit tyto skutečnosti Poskytovateli, podat finanční
vypořádání dotace k rozhodnému dni nebo dni vstupu do likvidace a vrátit část dotace,
která nebyla vyčerpána před rozhodným dnem nebo dnem vstupu do likvidace.
V případě pozdního oznámení změn nebo jejich neoznámení uloží Poskytovatel
Příjemci odvod ve výši 5-10 % dotace.

10.

V případě porušení rozpočtové kázně a zároveň nevrácení poskytnuté dotace
Příjemcem Poskytovateli postupuje Poskytovatel způsobem uvedeným v § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, ve spojení se zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů, tedy vydáním platebního výměru za účelem uložení odvodu a penále do
rozpočtu Poskytovatele.

11.

Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, účelu dotace a její poskytnuté
výše.

12.

Poskytnutím dotace se nezakládá nárok na poskytnutí další dotace v případě,
že dotovaná akce bude pokračovat v dalších letech.

13.

Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu užití účelové dotace dle příslušných
ustanovení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

14.

Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy podle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), popřípadě
obdobně podle příslušných ustanovení uvedených zákonů i tam, kde zákon povinnost
zveřejnit smlouvu neukládá.
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15.

Poskytovatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od
jejího uzavření.

V.
1.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2.

Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Příjemce dotace obdrží dvě a
Poskytovatel jedno vyhotovení.

3.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze po vzájemném odsouhlasení
smluvních stran, a to písemně, s číselně označenými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami.

4.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné
vůle prosté omylu a donucení, nikoli v tísni, že smlouva není zdánlivým právním
jednáním, že obě smluvní strany souhlasí s celým jejím obsahem.

5.

Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo
nevynutitelným, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vynutitelná. Toto
neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů nahrazeno
novým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe
odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení.

V ……………….. dne …….......

V Plzni dne 9. 2. 2017

Za Poskytovatele:……………….

Za Příjemce:……………………..

…………………………………….

…………………………………….

Bc. Karel Lukeš

Ing. Pavel Čížek

starosta

náměstek hejtmana pro oblast dopravy
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Příloha č. 06
usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 1. března 2017

Smlouva o zajištění územní studie veřejného prostranství
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I.
Smluvní strany
Město Bezdružice
Zastoupené: Mgr. Janem Soulkem, starostou města
Sídlo: ČSA 196, 349 53 Bezdružice
IČ 002 59 705, DIČ CZ00259705
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 125721872/0300
(dále “ Obec“)
Město Stříbro
Zastoupené: Bc. Karlem Lukešem, starostou města
Sídlo: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ 002 60 177, DIČ CZ00260177
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 112595969/0300
(dále jen „ORP“)
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění územní studie veřejného
prostranství včetně zajištění jejího spolufinancování z průběžné výzvy č. 9 „Územní studie“
(Specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje),
vyhlášené z Integrovaného regionálního operačního programu“ pro území: města
Bezdružice, podrobným členěním na Územní studie veřejných prostranství město Bezdružice,
část Křivce, Územní studie veřejných prostranství město Bezdružice, část Dolní Polžice,
Územní studie veřejných prostranství město Bezdružice, část Řešín a Územní studie
veřejných prostranství město Bezdružice, část Bezdružice – východ, dále uváděno pod
souhrnným názvem „Územní studie veřejných prostranství ORP Stříbro, část město
Bezdružice“.

Čl. II.
Úvodní ustanovení
1. Územní studie veřejného veřejných prostranství ORP Stříbro, část město Bezdružice jejíž
předmětné/řešené plochy jsou v souladu s platným Územním plánem obce Bezdružice a
jejich funkční využití připouští/umožňuje funkci veřejných prostranství, bude pořizována
za podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
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zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě požadavku Obce a bude zajišťována za
podmínek výzvy
č. 9 – Územní studie, která je vyhlášena ze specifického cíle 3.3
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - Integrovaného
regionálního operačního programu (dále jen „SC 3.3 IROP“).
Městský úřad Stříbro, který je orgánem ORP a je úřadem územního plánování ve smyslu §
6 odst. 1 stavebního zákona, vykonává přenesenou působnost pro Obec ve správním
obvodu ORP.
Smluvní strany se zavazují dodržovat Obecná pravidla IROP a Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce SC 3.3 IROP, zejména pravidla pro určování způsobilých
a nezpůsobilých výdajů a způsobu financování.
Podíl na financování celkových způsobilých výdajů je nastaven tak, že příjemce hradí 10%
výdajů, státní rozpočet 5% výdajů a Evropský fond pro regionální rozvoj 85% způsobilých
výdajů. Touto smlouvou upravují smluvní strany své závazky ve finanční spoluúčasti
a čase, neb příjemcem dotace může být pouze ORP.
Smluvní strany budou při zajištění územní studie veřejných prostranství, postupovat
podle stavebního zákona, s využitím materiálu Ministerstva pro místní rozvoj: „Územní
studie veřejného prostranství - metodický návod pro pořízení a zpracování“, který
popisuje účel, typy, proces přípravy, zadání a pořízení územní studie veřejných
prostranství, a je tak doporučovaným návodem pro pořizovatele, pro
zhotovitele/zpracovatele územních studií veřejných prostranství i pro zástupce obcí.
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle zákona č. 250/2000 Sb.,
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III
Předmět smlouvy:
1.

2.

3.

ORP zajistí územní studii veřejného prostranství (dále také jen „ÚSVP“) včetně zajištění
výběrového řízení na zhotovitele/zpracovatele ÚSVP, podání žádosti o podporu/dotaci
z výzvy č. 9 IROP za podmínek SC 3.3 IROP (prostřednictvím aplikace MS2014+),
a administrace projektu.
ORP zajistí činnost pořizovatele na žádost Obce na základě zákonem stanovené
působnosti ORP, tj. zejména zpracuje zadání ÚSVP, pořídí ÚSVP, poté, kdy schválí
možnost jejího využití, podá návrh na vložení dat o územní studii do evidence územně
plánovací činnosti, popřípadě sama data do této evidence vloží; po zveřejnění ÚSVP
způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámí tuto skutečnost jednotlivě dotčeným
orgánům.
Obec se zavazuje uhradit náklady na zhotovení/zpracování ÚSPV včetně nákladů na
výběrové řízení na zhotovitele/zpracovatele ÚSVP za podmínek této smlouvy a uhradit
ORP cenu za zpracování žádosti o podporu/dotaci a administraci projektu.
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Čl. IV
Práva a povinnosti Obce
1. Obec požaduje zajištění ÚSVP pro území, které nese název Územní studie veřejných
prostranství ORP Stříbro, část město Bezdružice, má rozlohu 12,19 ha a je funkčně
určeno v části Křivce pro plnění funkce Plochy dopravy, v části Dolní Polžice a Řešín
pro plnění funkce Plochy pro veřejnou, ochrannou, doprovodnou a ostatní zeleň a
plochy dopravy a v části Bezdružice – východ.
2. Smluvní strany se dohodly, že Obec touto smlouvou žádá ORP pro ÚSVP dle odst. 1
tohoto článku o:
a. Zajištění administrace spojené se žádostí o podporu/dotaci z výzvy č. 9 IROP
(dále jen „Projektu“), prostřednictvím aplikace MS2014+ na zajištění svého
záměru uvedeného v odst. 1 tohoto čl. To je zejména zpracování a předložení
žádosti, zpracování jednotlivých zpráv o průběhu/realizaci/udržitelnosti
Projektu a zpracování celkového vyhodnocení a vyúčtování Projektu, dle
daných pravidel pro příjemce podpory/dotace ze SC 3.3 IROP.
b. Výběr zpracovatele/zhotovitele ÚSVP.
c. Zajištění/objednání zpracování ÚSVP.
Kalkulace a harmonogram na zajištění. odst. 2. a.,b.,c., tohoto čl. je přílohou č. 1 této
smlouvy.
3. Obec touto smlouvou žádá ORP o:
a. Zpracování zadání ÚSVP dle odst. 1. tohoto čl., na základě platného územního
plánu a doplňujícího seznamu podnětů/požadavků, které tvoří přílohu č. 2
této smlouvy (za podmínek SC 3.3 IROP).
b. Výkon činnosti pořizovatele pro ÚSVP dle odst. 1 tohoto čl.
4. Obec se zavazuje, že uhradí:
a. Náklady za administraci dotace/podpory Projektu.
b. Veškeré náklady na zpracování ÚSVP dle odst. 1 tohoto čl., které nebudou
pokryty podporou/dotací, (dále jen „nezpůsobilé výdaje“), s výjimkou nákladů
na zpracování zadání a nákladů na činnost pořizovatele, které jsou kryty
příspěvkem na výkon přenesené působnosti.
c. Částku ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“), ve smyslu
9. výzvy IROP (dále jen „náklady na spolufinancování Projektu“), které
zahrnují:
I. výdaje na nezbytné doplňující průzkumy a rozbory související se
zpracováním územní studie v rámci Projektu,
II. zpracování územní studie a úpravu územní studie pro schválení
možnosti jejího využití pořizovatelem,
III. výdaje na nákup služeb, spojených s digitálním zpracováním územní
studie ve vektorové formě, které provedl projektant,
IV. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH; DPH plátců, pokud nemají
k aktivitám nárok na odpočet DPH na vstupu.
d. Zálohově uhradí na základě výzvy ORP náklady ve výši 90% CZV ve smyslu 9.
výzvy IROP s tím, že jí ORP zpětně převede finanční prostředky ve výši
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dotace/podpory ze SC 3.3 IROP, které budou na zpracování ÚSVP ze SC 3.3
IROP poskytnuty ORP po závěrečném vyúčtování Projektu.
Obec se zavazuje k součinnosti při získávání podkladů k žádosti o dotaci/podporu
a k součinnosti při realizaci Projektu.
Pokud ze strany Obce dojde k takové změně požadavků na zadání ÚSVP, které
nebude možno projednat v rámci žádosti o změnu Projektu, ponese tíži nákladů za
krácení, nebo nevyplacení dotace/podpory Obec.
Obec se dále zavazuje zachovat výsledky realizace Projektu po dobu pěti let od
zahájení doby udržitelnosti (začátek doby udržitelnosti sdělí ORP). Pokud by došlo
k nedodržení podmínky udržitelnosti v důsledku Obcí vyvolaných kroků, majících vliv
na zaevidovanou ÚSVP, které by měly za následek pro ORP vrácení dotace nebo její
části, uhradí Obec výši vrácené dotace/podpory ORP do 30 dnů.
Obec dále bere na vědomí, že ORP není povinna pokračovat v realizaci Projektu
v případě, že nezíská pro realizaci Projektu finanční podporu ze SC 3.3 IROP. O této
situaci bude ORP bezodkladně a písemně Obec informovat a pokud Obec do 30 dnů
po této informaci písemně nedoloží, že chce v ÚSVP pokračovat, s tím, že ji bude
financovat ze svého rozpočtu, platnost této smlouvy v takovém případě skončí
uplynutím těchto 30 dnů. V případě skončení platnosti smlouvy v důsledku
nepokračování v realizaci Projektu ORP vrátí do 30 dnů Obci finanční prostředky
nevyčerpané na realizaci Projektu a nevázané platnými smluvními závazky.
Obec se zavazuje bezodkladně po převzetí ÚSVP od ORP zveřejnit tuto studii
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. V.
Práva a povinnosti ORP
1. ORP se zavazuje být žadatelem a příjemcem dotace/podpory z 9. výzvy IROP „Územní
studie“. Součástí žádosti o dotaci/podporu bude mimo jiné i zpracování ÚSVP Obce.
ORP provede kompletaci všech potřebných dokladů a podá žádost o dotaci/podporu
v požadovaném rozsahu a v termínu stanoveném příslušnou výzvou. Smluvní strany
se dohodly, že ORP není povinna zahájit výběrové řízení podle čl. IV, odst. 2, bod. b,
ani podat žádost o dotaci/podporu dříve, než jí bude uhrazena záloha na
spolufinancování Projektu podle článku IV,. odst. 4, bod. c.
2. ORP podá žádost o dotaci/podporu ze SC 3.3 IROP na zpracování ÚSVP a zajistí
úplnou administraci Projektu včetně závěrečného vyúčtování s poskytovatelem
podpory, Centrem pro regionální rozvoj České republiky.
3. ORP bude nositelem Projektu, tzn., že bude zajišťovat:
a. realizaci výběrových řízení,
b. realizaci a řízení celého Projektu včetně jeho administrace a účetnictví,
c. udržitelnost Projektu.
4. ORP se zavazuje, že zajistí výběr zhotovitele/projektanta v souladu s požadavky
zákona č. 134/2015 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhotovení ÚSVP projektantem, který získal oprávnění k výkonu vybrané činnosti
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o zajištění územní studie veřejného prostranství

5

5. Zajistí pro Obec výkony dle čl. III, odst. 1 této smlouvy na základě uhrazených
prostředků stanovených podle čl. IV, odst. 4, body a až c (d)., a bude neprodleně
informovat Obec o postupu při získávání dotace/podpory, zejména o termínu
přidělení dotace/podpory, nebo její odmítnutí, či krácení, o výběrovém řízení na
zhotovitele a jeho výběru, o průběhu a dokončení práce na ÚSVP, o zpracovaných
zprávách, o realizaci Projektu a o zjednodušených žádostech o platby, jejich schválení
a vyplacení.
6. ORP zajistí prostřednictvím Městského úřadu ORP, Úřadu územního plánování (dále
jen „Pořizovatel“) na své náklady úkony popsané v čl. III, odst. 2 a čl. IV. odst. 3 body
a., b., jako výkon státní správy obce s rozšířenou působností, které vykoná ze zákona
na základě žádosti Obce.
7. ORP poskytne jedno paré ÚSVP Obci pro její potřebu, včetně digitálního zpracování,
jedno paré stavebnímu úřadu a jedno paré si ponechá pro potřeby Úřadu územního
plánování.
8. ORP se zavazuje zveřejnit tuto ÚSVP způsobem umožňujícím dálkový přístup.
9. ORP převede na Obec prostředky získané z dotace do 30 dnů od jejich získání od
poskytovatele jako vyrovnání zálohy poskytnuté podle čl. IV, odst. 4, bod. d. smlouvy.

Čl. VI.
Úhrada nákladů, cena, platební podmínky a doba plnění
1. Cena je tvořena:
a. Cenou za administraci Projektu, která dle kalkulace činí 0,- Kč s DPH.
b. Cenou za další náklady spojené s pořízením ÚSVP, které mají charakter
nezpůsobilých výdajů a budou takto v budoucnu označeny poskytovatelem
dotace.
c. Cenou za zpracování ÚSVP, za její CZV, která je kalkulována ve výši: 336.380,Kč s DPH. Z ní bude 10% uhrazeno Obcí, jako její spolufinancování, to je
33.638,- Kč včetně DPH a 90%, to je částka 302.742,- Kč s DPH, je předmětem
žádosti o dotaci/podporu. Obcí budou hrazeny dále náklady, které mají
charakter nezpůsobilých výdajů. Do doby jejího přiznání a vyplacení poskytne
Obec ORP zálohu podle odst. 4 tohoto článku na těchto 90%, upravenou dle
očekávané výše faktury zhotovitele.
2. Předpokládané náklady na zpracování ÚSVP pro Obec a ceny dle předchozího
odstavce jsou stanoveny podle kalkulace jako ceny limitní a jsou specifikovány
v příloze č. 1 smlouvy. Skutečná výše nákladů na zpracování ÚSVP bude známa až po
provedení výběrového řízení na dodavatele/zhotovitele/zpracovatele ÚSVP. Kopie
smlouvy se zhotovitelem/zpracovatelem s udáním ceny a následně faktura za
zpracování ÚSVP upřesní ceny stanovené podle bodu c. předchozího článku, ORP
jejich kopii bezodkladně poskytne Obci. Přesná výše dotace/podpory bude známa až
po závěrečném vyhodnocení ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky,
jeho rozhodnutí rovněž ORP poskytne bezodkladně Obci. Tyto dokumenty se stanou
podkladem pro konečné vzájemné vyúčtování podle této smlouvy.
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3. Obec se zavazuje uhradit ORP zálohu na spolufinancování Projektu ve výši 10 % z výše
kalkulovaných nákladů na zpracování ÚSVP podle odst. 1, bod. c tohoto článku, a to
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
4. Obec se zavazuje uhradit ORP zálohu ve výši 90% očekávané fakturace za zpracování
ÚSVP, ke které ji ORP vyzve 30 dní předem, před plánovaným dokončením a fakturací
ÚSVP.
5. ORP je povinna do 30 dní po vyúčtování dotace/podpory, v případě získání
dotace/podpory ze SC 3.3 IROP, nebo do 30 dní po ukončení realizace Projektu,
v případě nezískání podpory ze SC 3.3 IROP, doručit vyúčtování zálohové platby
a vyúčtování neuznatelných výdajů a nákladů na administraci Obci. Smluvní strany
jsou následně povinny vyúčtovat/uhradit do 14 dní od doručení vyúčtování
příslušnou částku.
6. V případě prodlení se zaplacením úhrady dle předchozích odstavců zaplatí Obec ORP
vedle úroku z prodlení stanoveného příslušným právním předpisem, také smluvní
pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky denně. Smluvní pokuta i úrok z prodlení budou
uhrazeny Obcí převodem na účet ORP, uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. V případě prodlení ORP při závěrečném vyúčtování a vrácení prostředku z dotace
Obci, nebo při předčasném ukončení Projektu a vrácení nevyčerpané zálohové platby,
zaplatí ORP Obci vedle úroku z prodlení stanoveného příslušným právním předpisem,
také smluvní pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky denně. Smluvní pokuta i úrok
z prodlení budou uhrazeny ORP převodem na účet Obce, uvedený v záhlaví této
smlouvy.
8. Termíny jsou dány dle harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy.

Čl. VII.
Zvláštní ustanovení
1. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud ORP nezíská dotaci/podporu ze SC 3.3 IROP
za účelem podle preambule této smlouvy a pokud nebude postupováno podle článku
IV odst. 8, pozbývá celá tato smlouva právních účinků (rozvazovací podmínka). ORP
v takovém případě vrátí Obci částku dle článku VI, odst. 1, bodu c této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že subjektem oprávněným pro jednání s Centrem pro
regionální rozvoj, jako zprostředkujícím subjektem řídícího orgánu IROP, který bude
vystupovat i jako zástupce Obce při zajišťování aktivit souvisejících s Projektem na
zpracování Projektu, bude ORP. Za ORP jednají primátor/starosta nebo jím pověřená
osoba. Ti jsou oprávněni provádět veškeré úkony potřebné k realizaci účelu
uvedeného v článku III, odst. 1 a 2 této smlouvy. Veškeré písemnosti týkající se této
smlouvy budou označeny jako písemnosti vyhotovené orgánem podle § 111 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany jsou povinny řádně archivovat a uchovávat veškerou dokumentaci
související s realizací Projektu minimálně do roku 2028. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Smluvní
strany jsou dále povinny minimálně do konce roku 2028 poskytovat na vyžádání
požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva
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pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a jsou povinny vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, kdy
druhá ze smluvních stran závažně nebo opakovaně poruší své povinnosti z této
smlouvy a nezjedná nápravu a neodstraní následky ani na základě písemné výzvy
druhé strany doručené porušující straně v dodatečné lhůtě, kterou jí k tomu druhá
strana v této výzvě poskytne. ORP je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě,
že jí Obec řádně a včas v souladu s ustanovením čl. VI odst. 1c neuhradí zálohu na
spolufinancování Projektu. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá
účinnosti doručením druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva
ruší s účinky ex nunc a Obci budou náležet výsledky Projektu, jichž bude ke dni
účinnosti odstoupení od smlouvy dosaženo. V případě odstoupení Obce od této
smlouvy je tato povinna uhradit částku odpovídající vynaloženým nákladům. Pro
doručení výsledků Projektu Obci po odstoupení se stanovuje lhůta 30 dní. Pro úhradu
částky odpovídající vynaloženým nákladům se stanovuje pro Obec doba 30 dnů po
obdržení faktury s vyčíslením nákladů a po doručení dosažených výsledků.
5. Smluvní strany se zavazují, že po celou dobu trvání smlouvy budou vzájemně
spolupracovat a sdělovat si potřebné informace, které budou předmětem zpráv
o realizaci i po dobu udržitelnosti Projektu.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení smlouvy
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají
schválení smluvních stran.
4. Termíny a platnost smlouvy je dána dle harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy
s tím, že poslední plnění podle této smlouvy, to je realizace „Projektu“ jako celku,
musí být realizováno před termínem 31. 12. 2019, smlouva se uzavírá na dobu
udržitelnosti Projektu, která je dána lhůtou pěti let.
5. ORP ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva ORP ze dne 1.3.2017 č. …………………) tak, jak to vyžaduje
§ 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
6. Obec osvědčuje dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Rady obce ze dne ….. č………..) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (alt. Pokud se v Obci
rada nevolí: Zastupitelstvem Obce ze dne ….. č………..) tak, jak to vyžaduje § 102
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odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů), které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
7. Obec bere na vědomí, že ORP pro realizaci svých bezhotovostních plateb může
používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Obec
uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Obec výslovně souhlasí se
zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách ORP
včetně podpisů ke smlouvě připojených.
8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se ukáže důvod neplatnosti jen takové části
smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část,
lze-li předpokládat, že smlouva by byla uzavřena bez neplatné části, rozpoznala-li
by strana neplatnost včas. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného
odkladu neplatnou část smlouvy novým platným ustanovením.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle,
že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv
z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Bezdružicích dne: d/m/r/

Ve Stříbře dne: d/m/r/

Obec Bezdružice

Město Stříbro

jméno: Mgr. Jan Soulek, starosta

Jméno: Bc. Karel Lukeš, starosta

Přílohy:
1. Kalkulace a harmonogram podle čl. IV. odst. 2.
2. Doplňujícího seznamu podnětů/požadavků podle čl. IV. odst. 3.
3. Usnesení Zastupitelstva ORP………..
4. Usnesení Rady (Zastupitelstva) Obce…
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Příloha č. 07
usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 1. března 2017

Smlouva o zajištění územní studie veřejného prostranství
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I.
Smluvní strany
Město Kladruby
Zastoupené: Mgr. Svatavou Štěrbovou, starostkou města
Sídlo: náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
IČ 002 59 888, DIČ CZ00259888
Bankovní spojení: GE MONEY BANK, a.s.
Číslo účtu: 20024704/0600
(dále “ Obec“)
Město Stříbro
Zastoupené: Bc. Karlem Lukešem, starostou města
Sídlo: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ 002 60 177, DIČ CZ00260177
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 112595969/0300
(dále jen „ORP“)
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění územní studie veřejného
prostranství včetně zajištění jejího spolufinancování z průběžné výzvy č. 9 „Územní studie“
(Specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje),
vyhlášené z Integrovaného regionálního operačního programu“ pro území: města Kladruby,
podrobným členěním na Územní studie veřejných prostranství město Kladruby, část Brod u
Stříbra, Územní studie veřejných prostranství město Kladruby, část Milevo, Územní studie
veřejných prostranství město Kladruby, část Tuněchody a Územní studie veřejných
prostranství město Kladruby, část Kladruby – hřbitov, dále uváděno pod souhrnným názvem
„Územní studie veřejných prostranství ORP Stříbro, část Kladruby“.

Čl. II.
Úvodní ustanovení
1. Územní studie veřejného veřejných prostranství ORP Stříbro, část město Kladruby jejíž
předmětné/řešené plochy jsou v souladu s platným Územním plánem obce Kladruby a
jejich funkční využití připouští/umožňuje funkci veřejných prostranství, bude pořizována
za podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
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zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě požadavku Obce a bude zajišťována za
podmínek výzvy
č. 9 – Územní studie, která je vyhlášena ze specifického cíle 3.3
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - Integrovaného
regionálního operačního programu (dále jen „SC 3.3 IROP“).
Městský úřad Stříbro, který je orgánem ORP a je úřadem územního plánování ve smyslu §
6 odst. 1 stavebního zákona, vykonává přenesenou působnost pro Obec ve správním
obvodu ORP.
Smluvní strany se zavazují dodržovat Obecná pravidla IROP a Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce SC 3.3 IROP, zejména pravidla pro určování způsobilých
a nezpůsobilých výdajů a způsobu financování.
Podíl na financování celkových způsobilých výdajů je nastaven tak, že příjemce hradí 10%
výdajů, státní rozpočet 5% výdajů a Evropský fond pro regionální rozvoj 85% způsobilých
výdajů. Touto smlouvou upravují smluvní strany své závazky ve finanční spoluúčasti
a čase, neb příjemcem dotace může být pouze ORP.
Smluvní strany budou při zajištění územní studie veřejných prostranství, postupovat
podle stavebního zákona, s využitím materiálu Ministerstva pro místní rozvoj: „Územní
studie veřejného prostranství - metodický návod pro pořízení a zpracování“, který
popisuje účel, typy, proces přípravy, zadání a pořízení územní studie veřejných
prostranství, a je tak doporučovaným návodem pro pořizovatele, pro
zhotovitele/zpracovatele územních studií veřejných prostranství i pro zástupce obcí.
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle zákona č. 250/2000 Sb.,
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III
Předmět smlouvy:
1.

2.

3.

ORP zajistí územní studii veřejného prostranství (dále také jen „ÚSVP“) včetně zajištění
výběrového řízení na zhotovitele/zpracovatele ÚSVP, podání žádosti o podporu/dotaci
z výzvy č. 9 IROP za podmínek SC 3.3 IROP (prostřednictvím aplikace MS2014+),
a administrace projektu.
ORP zajistí činnost pořizovatele na žádost Obce na základě zákonem stanovené
působnosti ORP, tj. zejména zpracuje zadání ÚSVP, pořídí ÚSVP, poté, kdy schválí
možnost jejího využití, podá návrh na vložení dat o územní studii do evidence územně
plánovací činnosti, popřípadě sama data do této evidence vloží; po zveřejnění ÚSVP
způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámí tuto skutečnost jednotlivě dotčeným
orgánům.
Obec se zavazuje uhradit náklady na zhotovení/zpracování ÚSPV včetně nákladů na
výběrové řízení na zhotovitele/zpracovatele ÚSVP za podmínek této smlouvy a uhradit
ORP cenu za zpracování žádosti o podporu/dotaci a administraci projektu.
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Čl. IV
Práva a povinnosti Obce
1. Obec požaduje zajištění ÚSVP pro území, které nese název Územní studie veřejných
prostranství ORP Stříbro, část město Kladruby, má rozlohu 3,55 ha a je funkčně
určeno v části Brod u Stříbra pro plnění funkce Plochy dopravy a Plochy urbanistické
zeleně - parky, v části Mileno pro plnění funkce Plochy dopravy a Vodní plochy, v části
Tuněchody pro plnění funkce Plochy dopravy, Plochy urbanistické zeleně - parky a
Vodní plochy a v části Kladruby – Městský hřbitov pro plnění funkce Plochy
urbanistické zeleně – hřbitovy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Obec touto smlouvou žádá ORP pro ÚSVP dle odst. 1
tohoto článku o:
a. Zajištění administrace spojené se žádostí o podporu/dotaci z výzvy č. 9 IROP
(dále jen „Projektu“), prostřednictvím aplikace MS2014+ na zajištění svého
záměru uvedeného v odst. 1 tohoto čl. To je zejména zpracování a předložení
žádosti, zpracování jednotlivých zpráv o průběhu/realizaci/udržitelnosti
Projektu a zpracování celkového vyhodnocení a vyúčtování Projektu, dle
daných pravidel pro příjemce podpory/dotace ze SC 3.3 IROP.
b. Výběr zpracovatele/zhotovitele ÚSVP.
c. Zajištění/objednání zpracování ÚSVP.
Kalkulace a harmonogram na zajištění. odst. 2. a.,b.,c., tohoto čl. je přílohou č. 1 této
smlouvy.
3. Obec touto smlouvou žádá ORP o:
a. Zpracování zadání ÚSVP dle odst. 1. tohoto čl., na základě platného územního
plánu a doplňujícího seznamu podnětů/požadavků, které tvoří přílohu č. 2
této smlouvy (za podmínek SC 3.3 IROP).
b. Výkon činnosti pořizovatele pro ÚSVP dle odst. 1 tohoto čl.
4. Obec se zavazuje, že uhradí:
a. Náklady za administraci dotace/podpory Projektu.
b. Veškeré náklady na zpracování ÚSVP dle odst. 1 tohoto čl., které nebudou
pokryty podporou/dotací, (dále jen „nezpůsobilé výdaje“), s výjimkou nákladů
na zpracování zadání a nákladů na činnost pořizovatele, které jsou kryty
příspěvkem na výkon přenesené působnosti.
c. Částku ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“), ve smyslu
9. výzvy IROP (dále jen „náklady na spolufinancování Projektu“), které
zahrnují:
I. výdaje na nezbytné doplňující průzkumy a rozbory související se
zpracováním územní studie v rámci Projektu,
II. zpracování územní studie a úpravu územní studie pro schválení
možnosti jejího využití pořizovatelem,
III. výdaje na nákup služeb, spojených s digitálním zpracováním územní
studie ve vektorové formě, které provedl projektant,
IV. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH; DPH plátců, pokud nemají
k aktivitám nárok na odpočet DPH na vstupu.
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d. Zálohově uhradí na základě výzvy ORP náklady ve výši 90% CZV ve smyslu 9.
výzvy IROP s tím, že jí ORP zpětně převede finanční prostředky ve výši
dotace/podpory ze SC 3.3 IROP, které budou na zpracování ÚSVP ze SC 3.3
IROP poskytnuty ORP po závěrečném vyúčtování Projektu.
Obec se zavazuje k součinnosti při získávání podkladů k žádosti o dotaci/podporu
a k součinnosti při realizaci Projektu.
Pokud ze strany Obce dojde k takové změně požadavků na zadání ÚSVP, které
nebude možno projednat v rámci žádosti o změnu Projektu, ponese tíži nákladů za
krácení, nebo nevyplacení dotace/podpory Obec.
Obec se dále zavazuje zachovat výsledky realizace Projektu po dobu pěti let od
zahájení doby udržitelnosti (začátek doby udržitelnosti sdělí ORP). Pokud by došlo
k nedodržení podmínky udržitelnosti v důsledku Obcí vyvolaných kroků, majících vliv
na zaevidovanou ÚSVP, které by měly za následek pro ORP vrácení dotace nebo její
části, uhradí Obec výši vrácené dotace/podpory ORP do 30 dnů.
Obec dále bere na vědomí, že ORP není povinna pokračovat v realizaci Projektu
v případě, že nezíská pro realizaci Projektu finanční podporu ze SC 3.3 IROP. O této
situaci bude ORP bezodkladně a písemně Obec informovat a pokud Obec do 30 dnů
po této informaci písemně nedoloží, že chce v ÚSVP pokračovat, s tím, že ji bude
financovat ze svého rozpočtu, platnost této smlouvy v takovém případě skončí
uplynutím těchto 30 dnů. V případě skončení platnosti smlouvy v důsledku
nepokračování v realizaci Projektu ORP vrátí do 30 dnů Obci finanční prostředky
nevyčerpané na realizaci Projektu a nevázané platnými smluvními závazky.
Obec se zavazuje bezodkladně po převzetí ÚSVP od ORP zveřejnit tuto studii
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. V.
Práva a povinnosti ORP
1. ORP se zavazuje být žadatelem a příjemcem dotace/podpory z 9. výzvy IROP „Územní
studie“. Součástí žádosti o dotaci/podporu bude mimo jiné i zpracování ÚSVP Obce.
ORP provede kompletaci všech potřebných dokladů a podá žádost o dotaci/podporu
v požadovaném rozsahu a v termínu stanoveném příslušnou výzvou. Smluvní strany
se dohodly, že ORP není povinna zahájit výběrové řízení podle čl. IV, odst. 2, bod. b,
ani podat žádost o dotaci/podporu dříve, než jí bude uhrazena záloha na
spolufinancování Projektu podle článku IV,. odst. 4, bod. c.
2. ORP podá žádost o dotaci/podporu ze SC 3.3 IROP na zpracování ÚSVP a zajistí
úplnou administraci Projektu včetně závěrečného vyúčtování s poskytovatelem
podpory, Centrem pro regionální rozvoj České republiky.
3. ORP bude nositelem Projektu, tzn., že bude zajišťovat:
a. realizaci výběrových řízení,
b. realizaci a řízení celého Projektu včetně jeho administrace a účetnictví,
c. udržitelnost Projektu.
4. ORP se zavazuje, že zajistí výběr zhotovitele/projektanta v souladu s požadavky
zákona č. 134/2015 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhotovení ÚSVP projektantem, který získal oprávnění k výkonu vybrané činnosti
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dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zajistí pro Obec výkony dle čl. III, odst. 1 této smlouvy na základě uhrazených
prostředků stanovených podle čl. IV, odst. 4, body a až c (d)., a bude neprodleně
informovat Obec o postupu při získávání dotace/podpory, zejména o termínu
přidělení dotace/podpory, nebo její odmítnutí, či krácení, o výběrovém řízení na
zhotovitele a jeho výběru, o průběhu a dokončení práce na ÚSVP, o zpracovaných
zprávách, o realizaci Projektu a o zjednodušených žádostech o platby, jejich schválení
a vyplacení.
ORP zajistí prostřednictvím Městského úřadu ORP, Úřadu územního plánování (dále
jen „Pořizovatel“) na své náklady úkony popsané v čl. III, odst. 2 a čl. IV. odst. 3 body
a., b., jako výkon státní správy obce s rozšířenou působností, které vykoná ze zákona
na základě žádosti Obce.
ORP poskytne jedno paré ÚSVP Obci pro její potřebu, včetně digitálního zpracování,
jedno paré stavebnímu úřadu a jedno paré si ponechá pro potřeby Úřadu územního
plánování.
ORP se zavazuje zveřejnit tuto ÚSVP způsobem umožňujícím dálkový přístup.

9. ORP převede na Obec prostředky získané z dotace do 30 dnů od jejich získání od
poskytovatele jako vyrovnání zálohy poskytnuté podle čl. IV, odst. 4, bod. d. smlouvy.

Čl. VI.
Úhrada nákladů, cena, platební podmínky a doba plnění
1. Cena je tvořena:
a. Cenou za administraci Projektu, která dle kalkulace činí 0,- Kč s DPH.
b. Cenou za další náklady spojené s pořízením ÚSVP, které mají charakter
nezpůsobilých výdajů a budou takto v budoucnu označeny poskytovatelem
dotace.
c. Cenou za zpracování ÚSVP, za její CZV, která je kalkulována ve výši: 189.365,Kč s DPH. Z ní bude 10% uhrazeno Obcí, jako její spolufinancování, to je
18936,50 Kč včetně DPH a 90%, to je částka 170.428,50 Kč s DPH, je
předmětem žádosti o dotaci/podporu. Do doby jejího přiznání a vyplacení
poskytne Obec ORP zálohu podle odst. 4 tohoto článku na těchto
90%, upravenou dle očekávané výše faktury zhotovitele.
2. Předpokládané náklady na zpracování ÚSVP pro Obec a ceny dle předchozího
odstavce jsou stanoveny podle kalkulace jako ceny limitní a jsou specifikovány
v příloze č. 1 smlouvy. Skutečná výše nákladů na zpracování ÚSVP bude známa až po
provedení výběrového řízení na dodavatele/zhotovitele/zpracovatele ÚSVP. Kopie
smlouvy se zhotovitelem/zpracovatelem s udáním ceny a následně faktura za
zpracování ÚSVP upřesní ceny stanovené podle bodu c. předchozího článku, ORP
jejich kopii bezodkladně poskytne Obci. Přesná výše dotace/podpory bude známa až
po závěrečném vyhodnocení ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky,
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jeho rozhodnutí rovněž ORP poskytne bezodkladně Obci. Tyto dokumenty se stanou
podkladem pro konečné vzájemné vyúčtování podle této smlouvy.
Obec se zavazuje uhradit ORP zálohu na spolufinancování Projektu ve výši 10 % z výše
kalkulovaných nákladů na zpracování ÚSVP podle odst. 1, bod. c tohoto článku, a to
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
Obec se zavazuje uhradit ORP zálohu ve výši 90% očekávané fakturace za zpracování
ÚSVP, ke které ji ORP vyzve 30 dní předem, před plánovaným dokončením a fakturací
ÚSVP.
ORP je povinna do 30 dní po vyúčtování dotace/podpory, v případě získání
dotace/podpory ze SC 3.3 IROP, nebo do 30 dní po ukončení realizace Projektu,
v případě nezískání podpory ze SC 3.3 IROP, doručit vyúčtování zálohové platby
a vyúčtování neuznatelných výdajů a nákladů na administraci Obci. Smluvní strany
jsou následně povinny vyúčtovat/uhradit do 14 dní od doručení vyúčtování
příslušnou částku.
V případě prodlení se zaplacením úhrady dle předchozích odstavců zaplatí Obec ORP
vedle úroku z prodlení stanoveného příslušným právním předpisem, také smluvní
pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky denně. Smluvní pokuta i úrok z prodlení budou
uhrazeny Obcí převodem na účet ORP, uvedený v záhlaví této smlouvy.
V případě prodlení ORP při závěrečném vyúčtování a vrácení prostředku z dotace
Obci, nebo při předčasném ukončení Projektu a vrácení nevyčerpané zálohové platby,
zaplatí ORP Obci vedle úroku z prodlení stanoveného příslušným právním předpisem,
také smluvní pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky denně. Smluvní pokuta i úrok
z prodlení budou uhrazeny ORP převodem na účet Obce, uvedený v záhlaví této
smlouvy.
Termíny jsou dány dle harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy.

Čl. VII.
Zvláštní ustanovení
1. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud ORP nezíská dotaci/podporu ze SC 3.3 IROP
za účelem podle preambule této smlouvy a pokud nebude postupováno podle článku
IV odst. 8, pozbývá celá tato smlouva právních účinků (rozvazovací podmínka). ORP
v takovém případě vrátí Obci částku dle článku VI, odst. 1, bodu c této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že subjektem oprávněným pro jednání s Centrem pro
regionální rozvoj, jako zprostředkujícím subjektem řídícího orgánu IROP, který bude
vystupovat i jako zástupce Obce při zajišťování aktivit souvisejících s Projektem na
zpracování Projektu, bude ORP. Za ORP jednají primátor/starosta nebo jím pověřená
osoba. Ti jsou oprávněni provádět veškeré úkony potřebné k realizaci účelu
uvedeného v článku III, odst. 1 a 2 této smlouvy. Veškeré písemnosti týkající se této
smlouvy budou označeny jako písemnosti vyhotovené orgánem podle § 111 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany jsou povinny řádně archivovat a uchovávat veškerou dokumentaci
související s realizací Projektu minimálně do roku 2028. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Smluvní
strany jsou dále povinny minimálně do konce roku 2028 poskytovat na vyžádání
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požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a jsou povinny vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, kdy
druhá ze smluvních stran závažně nebo opakovaně poruší své povinnosti z této
smlouvy a nezjedná nápravu a neodstraní následky ani na základě písemné výzvy
druhé strany doručené porušující straně v dodatečné lhůtě, kterou jí k tomu druhá
strana v této výzvě poskytne. ORP je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě,
že jí Obec řádně a včas v souladu s ustanovením čl. VI odst. 1c neuhradí zálohu na
spolufinancování Projektu. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá
účinnosti doručením druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva
ruší s účinky ex nunc a Obci budou náležet výsledky Projektu, jichž bude ke dni
účinnosti odstoupení od smlouvy dosaženo. V případě odstoupení Obce od této
smlouvy je tato povinna uhradit částku odpovídající vynaloženým nákladům. Pro
doručení výsledků Projektu Obci po odstoupení se stanovuje lhůta 30 dní. Pro úhradu
částky odpovídající vynaloženým nákladům se stanovuje pro Obec doba 30 dnů po
obdržení faktury s vyčíslením nákladů a po doručení dosažených výsledků.
5. Smluvní strany se zavazují, že po celou dobu trvání smlouvy budou vzájemně
spolupracovat a sdělovat si potřebné informace, které budou předmětem zpráv
o realizaci i po dobu udržitelnosti Projektu.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení smlouvy
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají
schválení smluvních stran.
4. Termíny a platnost smlouvy je dána dle harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy
s tím, že poslední plnění podle této smlouvy, to je realizace „Projektu“ jako celku,
musí být realizováno před termínem 31. 12. 2019, smlouva se uzavírá na dobu
udržitelnosti Projektu, která je dána lhůtou pěti let.
5. ORP ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva ORP ze dne 1.3.2017 č. …………………) tak, jak to vyžaduje
§ 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
6. Obec osvědčuje dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Rady obce ze dne ….. č………..) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
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Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (alt. Pokud se v Obci
rada nevolí: Zastupitelstvem Obce ze dne ….. č………..) tak, jak to vyžaduje § 102
odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů), které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
7. Obec bere na vědomí, že ORP pro realizaci svých bezhotovostních plateb může
používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Obec
uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Obec výslovně souhlasí se
zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách ORP
včetně podpisů ke smlouvě připojených.
8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se ukáže důvod neplatnosti jen takové části
smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část,
lze-li předpokládat, že smlouva by byla uzavřena bez neplatné části, rozpoznala-li
by strana neplatnost včas. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného
odkladu neplatnou část smlouvy novým platným ustanovením.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle,
že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv
z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Bezdružicích dne: d/m/r/

Ve Stříbře dne: d/m/r/

Město Kladruby

Město Stříbro

jméno: Mgr. Svatava Štěrbová, starostka

Jméno: Bc. Karel Lukeš, starosta

Přílohy:
1. Kalkulace a harmonogram podle čl. IV. odst. 2.
2. Doplňujícího seznamu podnětů/požadavků podle čl. IV. odst. 3.
3. Usnesení Zastupitelstva ORP………..
4. Usnesení Rady (Zastupitelstva) Obce…
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Příloha č. 08
usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 1. března 2017

Smlouva o zajištění územní studie veřejného prostranství
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I.
Smluvní strany
Obec Benešovice
Zastoupená: Miroslavem Jančou, starostou obce
Sídlo: Benešovice 109, 349 01 Benešovice
IČ 008 69 066, DIČ CZ00869066
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 26928-704/0600
(dále “ Obec“)
Město Stříbro
Zastoupené: Bc. Karlem Lukešem, starostou města
Sídlo: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ 002 60 177, DIČ CZ00260177
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 112595969/0300
(dále jen „ORP“)
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění územní studie veřejného
prostranství včetně zajištění jejího spolufinancování z průběžné výzvy č. 9 „Územní studie“
(Specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje),
vyhlášené z Integrovaného regionálního operačního programu“ pro území: obce Benešovice,
podrobným členěním na Územní studie veřejných prostranství obec Benešovice, část náves Sever a Územní studie veřejných prostranství obec Benešovice, část veřejné prostranství na
jižním okraji obce, dále uváděno pod souhrnným názvem „Územní studie veřejných
prostranství ORP Stříbro, část Benešovice“.

Čl. II.
Úvodní ustanovení
1. Územní studie veřejného veřejných prostranství ORP Stříbro, část obec Benešovice jejíž
předmětné/řešené plochy jsou v souladu s platným Územním plánem Benešovice a jejich
funkční využití připouští/umožňuje funkci veřejných prostranství, bude pořizována za
podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě požadavku Obce a bude zajišťována za
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podmínek výzvy
č. 9 – Územní studie, která je vyhlášena ze specifického cíle 3.3
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - Integrovaného
regionálního operačního programu (dále jen „SC 3.3 IROP“).
Městský úřad Stříbro, který je orgánem ORP a je úřadem územního plánování ve smyslu §
6 odst. 1 stavebního zákona, vykonává přenesenou působnost pro Obec ve správním
obvodu ORP.
Smluvní strany se zavazují dodržovat Obecná pravidla IROP a Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce SC 3.3 IROP, zejména pravidla pro určování způsobilých
a nezpůsobilých výdajů a způsobu financování.
Podíl na financování celkových způsobilých výdajů je nastaven tak, že příjemce hradí 10%
výdajů, státní rozpočet 5% výdajů a Evropský fond pro regionální rozvoj 85% způsobilých
výdajů. Touto smlouvou upravují smluvní strany své závazky ve finanční spoluúčasti
a čase, neb příjemcem dotace může být pouze ORP.
Smluvní strany budou při zajištění územní studie veřejných prostranství, postupovat
podle stavebního zákona, s využitím materiálu Ministerstva pro místní rozvoj: „Územní
studie veřejného prostranství - metodický návod pro pořízení a zpracování“, který
popisuje účel, typy, proces přípravy, zadání a pořízení územní studie veřejných
prostranství, a je tak doporučovaným návodem pro pořizovatele, pro
zhotovitele/zpracovatele územních studií veřejných prostranství i pro zástupce obcí.
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle zákona č. 250/2000 Sb.,
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III
Předmět smlouvy:
1.

2.

3.

ORP zajistí územní studii veřejného prostranství (dále také jen „ÚSVP“) včetně zajištění
výběrového řízení na zhotovitele/zpracovatele ÚSVP, podání žádosti o podporu/dotaci
z výzvy č. 9 IROP za podmínek SC 3.3 IROP (prostřednictvím aplikace MS2014+),
a administrace projektu.
ORP zajistí činnost pořizovatele na žádost Obce na základě zákonem stanovené
působnosti ORP, tj. zejména zpracuje zadání ÚSVP, pořídí ÚSVP, poté, kdy schválí
možnost jejího využití, podá návrh na vložení dat o územní studii do evidence územně
plánovací činnosti, popřípadě sama data do této evidence vloží; po zveřejnění ÚSVP
způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámí tuto skutečnost jednotlivě dotčeným
orgánům.
Obec se zavazuje uhradit náklady na zhotovení/zpracování ÚSPV včetně nákladů na
výběrové řízení na zhotovitele/zpracovatele ÚSVP za podmínek této smlouvy a uhradit
ORP cenu za zpracování žádosti o podporu/dotaci a administraci projektu.
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Čl. IV
Práva a povinnosti Obce
1. Obec požaduje zajištění ÚSVP pro území, které nese název Územní studie veřejných
prostranství ORP Stříbro, část obec Benešovice, má rozlohu 0,66 ha a je funkčně
určeno v části Benešovice, část náves - Sever pro plnění funkce Veřejná prostranství,
a v části Benešovice, část veřejné prostranství na jižním okraji obce pro plnění funkce
Veřejná prostranství specifická – s převahou zeleně.
2. Smluvní strany se dohodly, že Obec touto smlouvou žádá ORP pro ÚSVP dle odst. 1
tohoto článku o:
a. Zajištění administrace spojené se žádostí o podporu/dotaci z výzvy č. 9 IROP
(dále jen „Projektu“), prostřednictvím aplikace MS2014+ na zajištění svého
záměru uvedeného v odst. 1 tohoto čl. To je zejména zpracování a předložení
žádosti, zpracování jednotlivých zpráv o průběhu/realizaci/udržitelnosti
Projektu a zpracování celkového vyhodnocení a vyúčtování Projektu, dle
daných pravidel pro příjemce podpory/dotace ze SC 3.3 IROP.
b. Výběr zpracovatele/zhotovitele ÚSVP.
c. Zajištění/objednání zpracování ÚSVP.
Kalkulace a harmonogram na zajištění. odst. 2. a.,b.,c., tohoto čl. je přílohou č. 1 této
smlouvy.
3. Obec touto smlouvou žádá ORP o:
a. Zpracování zadání ÚSVP dle odst. 1. tohoto čl., na základě platného územního
plánu a doplňujícího seznamu podnětů/požadavků, které tvoří přílohu č. 2
této smlouvy (za podmínek SC 3.3 IROP).
b. Výkon činnosti pořizovatele pro ÚSVP dle odst. 1 tohoto čl.
4. Obec se zavazuje, že uhradí:
a. Náklady za administraci dotace/podpory Projektu.
b. Veškeré náklady na zpracování ÚSVP dle odst. 1 tohoto čl., které nebudou
pokryty podporou/dotací, (dále jen „nezpůsobilé výdaje“), s výjimkou nákladů
na zpracování zadání a nákladů na činnost pořizovatele, které jsou kryty
příspěvkem na výkon přenesené působnosti.
c. Částku ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“), ve smyslu
9. výzvy IROP (dále jen „náklady na spolufinancování Projektu“), které
zahrnují:
I. výdaje na nezbytné doplňující průzkumy a rozbory související se
zpracováním územní studie v rámci Projektu,
II. zpracování územní studie a úpravu územní studie pro schválení
možnosti jejího využití pořizovatelem,
III. výdaje na nákup služeb, spojených s digitálním zpracováním územní
studie ve vektorové formě, které provedl projektant,
IV. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH; DPH plátců, pokud nemají
k aktivitám nárok na odpočet DPH na vstupu.
d. Zálohově uhradí na základě výzvy ORP náklady ve výši 90% CZV ve smyslu 9.
výzvy IROP s tím, že jí ORP zpětně převede finanční prostředky ve výši
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dotace/podpory ze SC 3.3 IROP, které budou na zpracování ÚSVP ze SC 3.3
IROP poskytnuty ORP po závěrečném vyúčtování Projektu.
Obec se zavazuje k součinnosti při získávání podkladů k žádosti o dotaci/podporu
a k součinnosti při realizaci Projektu.
Pokud ze strany Obce dojde k takové změně požadavků na zadání ÚSVP, které
nebude možno projednat v rámci žádosti o změnu Projektu, ponese tíži nákladů za
krácení, nebo nevyplacení dotace/podpory Obec.
Obec se dále zavazuje zachovat výsledky realizace Projektu po dobu pěti let od
zahájení doby udržitelnosti (začátek doby udržitelnosti sdělí ORP). Pokud by došlo
k nedodržení podmínky udržitelnosti v důsledku Obcí vyvolaných kroků, majících vliv
na zaevidovanou ÚSVP, které by měly za následek pro ORP vrácení dotace nebo její
části, uhradí Obec výši vrácené dotace/podpory ORP do 30 dnů.
Obec dále bere na vědomí, že ORP není povinna pokračovat v realizaci Projektu
v případě, že nezíská pro realizaci Projektu finanční podporu ze SC 3.3 IROP. O této
situaci bude ORP bezodkladně a písemně Obec informovat a pokud Obec do 30 dnů
po této informaci písemně nedoloží, že chce v ÚSVP pokračovat, s tím, že ji bude
financovat ze svého rozpočtu, platnost této smlouvy v takovém případě skončí
uplynutím těchto 30 dnů. V případě skončení platnosti smlouvy v důsledku
nepokračování v realizaci Projektu ORP vrátí do 30 dnů Obci finanční prostředky
nevyčerpané na realizaci Projektu a nevázané platnými smluvními závazky.
Obec se zavazuje bezodkladně po převzetí ÚSVP od ORP zveřejnit tuto studii
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. V.
Práva a povinnosti ORP
1. ORP se zavazuje být žadatelem a příjemcem dotace/podpory z 9. výzvy IROP „Územní
studie“. Součástí žádosti o dotaci/podporu bude mimo jiné i zpracování ÚSVP Obce.
ORP provede kompletaci všech potřebných dokladů a podá žádost o dotaci/podporu
v požadovaném rozsahu a v termínu stanoveném příslušnou výzvou. Smluvní strany
se dohodly, že ORP není povinna zahájit výběrové řízení podle čl. IV, odst. 2, bod. b,
ani podat žádost o dotaci/podporu dříve, než jí bude uhrazena záloha na
spolufinancování Projektu podle článku IV,. odst. 4, bod. c.
2. ORP podá žádost o dotaci/podporu ze SC 3.3 IROP na zpracování ÚSVP a zajistí
úplnou administraci Projektu včetně závěrečného vyúčtování s poskytovatelem
podpory, Centrem pro regionální rozvoj České republiky.
3. ORP bude nositelem Projektu, tzn., že bude zajišťovat:
a. realizaci výběrových řízení,
b. realizaci a řízení celého Projektu včetně jeho administrace a účetnictví,
c. udržitelnost Projektu.
4. ORP se zavazuje, že zajistí výběr zhotovitele/projektanta v souladu s požadavky
zákona č. 134/2015 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhotovení ÚSVP projektantem, který získal oprávnění k výkonu vybrané činnosti
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o zajištění územní studie veřejného prostranství

5

5. Zajistí pro Obec výkony dle čl. III, odst. 1 této smlouvy na základě uhrazených
prostředků stanovených podle čl. IV, odst. 4, body a až c (d)., a bude neprodleně
informovat Obec o postupu při získávání dotace/podpory, zejména o termínu
přidělení dotace/podpory, nebo její odmítnutí, či krácení, o výběrovém řízení na
zhotovitele a jeho výběru, o průběhu a dokončení práce na ÚSVP, o zpracovaných
zprávách, o realizaci Projektu a o zjednodušených žádostech o platby, jejich schválení
a vyplacení.
6. ORP zajistí prostřednictvím Městského úřadu ORP, Úřadu územního plánování (dále
jen „Pořizovatel“) na své náklady úkony popsané v čl. III, odst. 2 a čl. IV. odst. 3 body
a., b., jako výkon státní správy obce s rozšířenou působností, které vykoná ze zákona
na základě žádosti Obce.
7. ORP poskytne jedno paré ÚSVP Obci pro její potřebu, včetně digitálního zpracování,
jedno paré stavebnímu úřadu a jedno paré si ponechá pro potřeby Úřadu územního
plánování.
8. ORP se zavazuje zveřejnit tuto ÚSVP způsobem umožňujícím dálkový přístup.
9. ORP převede na Obec prostředky získané z dotace do 30 dnů od jejich získání od
poskytovatele jako vyrovnání zálohy poskytnuté podle čl. IV, odst. 4, bod. d. smlouvy.

Čl. VI.
Úhrada nákladů, cena, platební podmínky a doba plnění
1. Cena je tvořena:
a. Cenou za administraci Projektu, která dle kalkulace činí 0,- Kč s DPH.
b. Cenou za další náklady spojené s pořízením ÚSVP, které mají charakter
nezpůsobilých výdajů a budou takto v budoucnu označeny poskytovatelem
dotace.
c. Cenou za zpracování ÚSVP, za její CZV, která je kalkulována ve výši: 51.304,- Kč
s DPH. Z ní bude 10% uhrazeno Obcí, jako její spolufinancování, to je 5.130,40
Kč včetně DPH a 90%, to je částka 46.173,60 Kč s DPH, je předmětem žádosti
o dotaci/podporu. Do doby jejího přiznání a vyplacení poskytne Obec ORP
zálohu podle odst. 4 tohoto článku na těchto 90%, upravenou dle očekávané
výše faktury zhotovitele.
2. Předpokládané náklady na zpracování ÚSVP pro Obec a ceny dle předchozího
odstavce jsou stanoveny podle kalkulace jako ceny limitní a jsou specifikovány
v příloze č. 1 smlouvy. Skutečná výše nákladů na zpracování ÚSVP bude známa až po
provedení výběrového řízení na dodavatele/zhotovitele/zpracovatele ÚSVP. Kopie
smlouvy se zhotovitelem/zpracovatelem s udáním ceny a následně faktura za
zpracování ÚSVP upřesní ceny stanovené podle bodu c. předchozího článku, ORP
jejich kopii bezodkladně poskytne Obci. Přesná výše dotace/podpory bude známa až
po závěrečném vyhodnocení ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky,
jeho rozhodnutí rovněž ORP poskytne bezodkladně Obci. Tyto dokumenty se stanou
podkladem pro konečné vzájemné vyúčtování podle této smlouvy.
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3. Obec se zavazuje uhradit ORP zálohu na spolufinancování Projektu ve výši 10 % z výše
kalkulovaných nákladů na zpracování ÚSVP podle odst. 1, bod. c tohoto článku, a to
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
4. Obec se zavazuje uhradit ORP zálohu ve výši 90% očekávané fakturace za zpracování
ÚSVP, ke které ji ORP vyzve 30 dní předem, před plánovaným dokončením a fakturací
ÚSVP.
5. ORP je povinna do 30 dní po vyúčtování dotace/podpory, v případě získání
dotace/podpory ze SC 3.3 IROP, nebo do 30 dní po ukončení realizace Projektu,
v případě nezískání podpory ze SC 3.3 IROP, doručit vyúčtování zálohové platby
a vyúčtování neuznatelných výdajů a nákladů na administraci Obci. Smluvní strany
jsou následně povinny vyúčtovat/uhradit do 30 dnů od doručení vyúčtování
příslušnou částku.
6. V případě prodlení se zaplacením úhrady dle předchozích odstavců zaplatí Obec ORP
vedle úroku z prodlení stanoveného příslušným právním předpisem, také smluvní
pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky denně. Smluvní pokuta i úrok z prodlení budou
uhrazeny Obcí převodem na účet ORP, uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. V případě prodlení ORP při závěrečném vyúčtování a vrácení prostředku z dotace
Obci, nebo při předčasném ukončení Projektu a vrácení nevyčerpané zálohové platby,
zaplatí ORP Obci vedle úroku z prodlení stanoveného příslušným právním předpisem,
také smluvní pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky denně. Smluvní pokuta i úrok
z prodlení budou uhrazeny ORP převodem na účet Obce, uvedený v záhlaví této
smlouvy.
8. Termíny jsou dány dle harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy.

Čl. VII.
Zvláštní ustanovení
1. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud ORP nezíská dotaci/podporu ze SC 3.3 IROP
za účelem podle preambule této smlouvy a pokud nebude postupováno podle článku
IV odst. 8, pozbývá celá tato smlouva právních účinků (rozvazovací podmínka). ORP
v takovém případě vrátí Obci částku dle článku VI, odst. 1, bodu c této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že subjektem oprávněným pro jednání s Centrem pro
regionální rozvoj, jako zprostředkujícím subjektem řídícího orgánu IROP, který bude
vystupovat i jako zástupce Obce při zajišťování aktivit souvisejících s Projektem na
zpracování Projektu, bude ORP. Za ORP jednají primátor/starosta nebo jím pověřená
osoba. Ti jsou oprávněni provádět veškeré úkony potřebné k realizaci účelu
uvedeného v článku III, odst. 1 a 2 této smlouvy. Veškeré písemnosti týkající se této
smlouvy budou označeny jako písemnosti vyhotovené orgánem podle § 111 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany jsou povinny řádně archivovat a uchovávat veškerou dokumentaci
související s realizací Projektu minimálně do roku 2028. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Smluvní
strany jsou dále povinny minimálně do konce roku 2028 poskytovat na vyžádání
požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva
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pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a jsou povinny vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, kdy
druhá ze smluvních stran závažně nebo opakovaně poruší své povinnosti z této
smlouvy a nezjedná nápravu a neodstraní následky ani na základě písemné výzvy
druhé strany doručené porušující straně v dodatečné lhůtě, kterou jí k tomu druhá
strana v této výzvě poskytne. ORP je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě,
že jí Obec řádně a včas v souladu s ustanovením čl. VI odst. 1c neuhradí zálohu na
spolufinancování Projektu. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá
účinnosti doručením druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva
ruší s účinky ex nunc a Obci budou náležet výsledky Projektu, jichž bude ke dni
účinnosti odstoupení od smlouvy dosaženo. V případě odstoupení Obce od této
smlouvy je tato povinna uhradit částku odpovídající vynaloženým nákladům. Pro
doručení výsledků Projektu Obci po odstoupení se stanovuje lhůta 30 dní. Pro úhradu
částky odpovídající vynaloženým nákladům se stanovuje pro Obec doba 30 dnů po
obdržení faktury s vyčíslením nákladů a po doručení dosažených výsledků.
5. Smluvní strany se zavazují, že po celou dobu trvání smlouvy budou vzájemně
spolupracovat a sdělovat si potřebné informace, které budou předmětem zpráv
o realizaci i po dobu udržitelnosti Projektu.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení smlouvy
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají
schválení smluvních stran.
4. Termíny a platnost smlouvy je dána dle harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy
s tím, že poslední plnění podle této smlouvy, to je realizace „Projektu“ jako celku,
musí být realizováno před termínem 31. 12. 2019, smlouva se uzavírá na dobu
udržitelnosti Projektu, která je dána lhůtou pěti let.
5. ORP ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva ORP ze dne 1.3.2017 č. …………………) tak, jak to vyžaduje
§ 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
6. Obec osvědčuje dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Rady obce ze dne ….. č………..) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (alt. Pokud se v Obci
rada nevolí: Zastupitelstvem Obce ze dne ….. č………..) tak, jak to vyžaduje § 102
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odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů), které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
7. Obec bere na vědomí, že ORP pro realizaci svých bezhotovostních plateb může
používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Obec
uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Obec výslovně souhlasí se
zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách ORP
včetně podpisů ke smlouvě připojených.
8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se ukáže důvod neplatnosti jen takové části
smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část,
lze-li předpokládat, že smlouva by byla uzavřena bez neplatné části, rozpoznala-li
by strana neplatnost včas. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného
odkladu neplatnou část smlouvy novým platným ustanovením.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle,
že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv
z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Benešovicích dne: d/m/r/

Ve Stříbře dne: d/m/r/

Obec Benešovice

Město Stříbro

jméno: Miroslav Janča, starosta

Jméno: Bc. Karel Lukeš, starosta

Přílohy:
1. Kalkulace a harmonogram podle čl. IV. odst. 2.
2. Doplňujícího seznamu podnětů/požadavků podle čl. IV. odst. 3.
3. Usnesení Zastupitelstva ORP………..
4. Usnesení Rady (Zastupitelstva) Obce…
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Příloha č. 09
usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 1. března 2017

Smlouva o zajištění územní studie veřejného prostranství
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I.
Smluvní strany
Obec Erpužice
Zastoupené: Václavem Uhlířem, starostou obce
Sídlo: Erpužice 1, 349 01 Erpužice
IČ 002 59 811, DIČ CZ00259811
Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 26020704/0600
(dále “ Obec“)
Město Stříbro
Zastoupené: Bc. Karlem Lukešem, starostou města
Sídlo: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ 002 60 177, DIČ CZ00260177
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 112595969/0300
(dále jen „ORP“)
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění územní studie veřejného
prostranství včetně zajištění jejího spolufinancování z průběžné výzvy č. 9 „Územní studie“
(Specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje),
vyhlášené z Integrovaného regionálního operačního programu“ pro území: obce Erpužice,
podrobným členěním na Územní studie veřejných prostranství obec Erpužice, část Blahousty
- náves, dále uváděno pod souhrnným názvem „Územní studie veřejných prostranství ORP
Stříbro, část Erpužice“.

Čl. II.
Úvodní ustanovení
1. Územní studie veřejného veřejných prostranství ORP Stříbro, část obec Blahousty jejíž
předmětné/řešené plochy jsou v souladu s platným Územním plánem obce Blahousty a
jejich funkční využití připouští/umožňuje funkci veřejných prostranství, bude pořizována
za podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě požadavku Obce a bude zajišťována za
podmínek výzvy
č. 9 – Územní studie, která je vyhlášena ze specifického cíle 3.3
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Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - Integrovaného
regionálního operačního programu (dále jen „SC 3.3 IROP“).
Městský úřad Stříbro, který je orgánem ORP a je úřadem územního plánování ve smyslu §
6 odst. 1 stavebního zákona, vykonává přenesenou působnost pro Obec ve správním
obvodu ORP.
Smluvní strany se zavazují dodržovat Obecná pravidla IROP a Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce SC 3.3 IROP, zejména pravidla pro určování způsobilých
a nezpůsobilých výdajů a způsobu financování.
Podíl na financování celkových způsobilých výdajů je nastaven tak, že příjemce hradí 10%
výdajů, státní rozpočet 5% výdajů a Evropský fond pro regionální rozvoj 85% způsobilých
výdajů. Touto smlouvou upravují smluvní strany své závazky ve finanční spoluúčasti
a čase, neb příjemcem dotace může být pouze ORP.
Smluvní strany budou při zajištění územní studie veřejných prostranství, postupovat
podle stavebního zákona, s využitím materiálu Ministerstva pro místní rozvoj: „Územní
studie veřejného prostranství - metodický návod pro pořízení a zpracování“, který
popisuje účel, typy, proces přípravy, zadání a pořízení územní studie veřejných
prostranství, a je tak doporučovaným návodem pro pořizovatele, pro
zhotovitele/zpracovatele územních studií veřejných prostranství i pro zástupce obcí.
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle zákona č. 250/2000 Sb.,
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III
Předmět smlouvy:
1.

2.

3.

ORP zajistí územní studii veřejného prostranství (dále také jen „ÚSVP“) včetně zajištění
výběrového řízení na zhotovitele/zpracovatele ÚSVP, podání žádosti o podporu/dotaci
z výzvy č. 9 IROP za podmínek SC 3.3 IROP (prostřednictvím aplikace MS2014+),
a administrace projektu.
ORP zajistí činnost pořizovatele na žádost Obce na základě zákonem stanovené
působnosti ORP, tj. zejména zpracuje zadání ÚSVP, pořídí ÚSVP, poté, kdy schválí
možnost jejího využití, podá návrh na vložení dat o územní studii do evidence územně
plánovací činnosti, popřípadě sama data do této evidence vloží; po zveřejnění ÚSVP
způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámí tuto skutečnost jednotlivě dotčeným
orgánům.
Obec se zavazuje uhradit náklady na zhotovení/zpracování ÚSPV včetně nákladů na
výběrové řízení na zhotovitele/zpracovatele ÚSVP za podmínek této smlouvy a uhradit
ORP cenu za zpracování žádosti o podporu/dotaci a administraci projektu.
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Čl. IV
Práva a povinnosti Obce
1. Obec požaduje zajištění ÚSVP pro území, které nese název Územní studie veřejných
prostranství ORP Stříbro, část obec Erpužice, má rozlohu 0,5 ha a je funkčně určeno
v části Blahousty pro plnění funkce Plochy veřejné a ochranné zeleně a Plochy
dopravy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Obec touto smlouvou žádá ORP pro ÚSVP dle odst. 1
tohoto článku o:
a. Zajištění administrace spojené se žádostí o podporu/dotaci z výzvy č. 9 IROP
(dále jen „Projektu“), prostřednictvím aplikace MS2014+ na zajištění svého
záměru uvedeného v odst. 1 tohoto čl. To je zejména zpracování a předložení
žádosti, zpracování jednotlivých zpráv o průběhu/realizaci/udržitelnosti
Projektu a zpracování celkového vyhodnocení a vyúčtování Projektu, dle
daných pravidel pro příjemce podpory/dotace ze SC 3.3 IROP.
b. Výběr zpracovatele/zhotovitele ÚSVP.
c. Zajištění/objednání zpracování ÚSVP.
Kalkulace a harmonogram na zajištění. odst. 2. a.,b.,c., tohoto čl. je přílohou č. 1 této
smlouvy.
3. Obec touto smlouvou žádá ORP o:
a. Zpracování zadání ÚSVP dle odst. 1. tohoto čl., na základě platného územního
plánu a doplňujícího seznamu podnětů/požadavků, které tvoří přílohu č. 2
této smlouvy (za podmínek SC 3.3 IROP).
b. Výkon činnosti pořizovatele pro ÚSVP dle odst. 1 tohoto čl.
4. Obec se zavazuje, že uhradí:
a. Náklady za administraci dotace/podpory Projektu.
b. Veškeré náklady na zpracování ÚSVP dle odst. 1 tohoto čl., které nebudou
pokryty podporou/dotací, (dále jen „nezpůsobilé výdaje“), s výjimkou nákladů
na zpracování zadání a nákladů na činnost pořizovatele, které jsou kryty
příspěvkem na výkon přenesené působnosti.
c. Částku ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“), ve smyslu
9. výzvy IROP (dále jen „náklady na spolufinancování Projektu“), které
zahrnují:
I. výdaje na nezbytné doplňující průzkumy a rozbory související se
zpracováním územní studie v rámci Projektu,
II. zpracování územní studie a úpravu územní studie pro schválení
možnosti jejího využití pořizovatelem,
III. výdaje na nákup služeb, spojených s digitálním zpracováním územní
studie ve vektorové formě, které provedl projektant,
IV. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH; DPH plátců, pokud nemají
k aktivitám nárok na odpočet DPH na vstupu.
d. Zálohově uhradí na základě výzvy ORP náklady ve výši 90% CZV ve smyslu 9.
výzvy IROP s tím, že jí ORP zpětně převede finanční prostředky ve výši
dotace/podpory ze SC 3.3 IROP, které budou na zpracování ÚSVP ze SC 3.3
IROP poskytnuty ORP po závěrečném vyúčtování Projektu.
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5. Obec se zavazuje k součinnosti při získávání podkladů k žádosti o dotaci/podporu
a k součinnosti při realizaci Projektu.
6. Pokud ze strany Obce dojde k takové změně požadavků na zadání ÚSVP, které
nebude možno projednat v rámci žádosti o změnu Projektu, ponese tíži nákladů za
krácení, nebo nevyplacení dotace/podpory Obec.
7. Obec se dále zavazuje zachovat výsledky realizace Projektu po dobu pěti let od
zahájení doby udržitelnosti (začátek doby udržitelnosti sdělí ORP). Pokud by došlo
k nedodržení podmínky udržitelnosti v důsledku Obcí vyvolaných kroků, majících vliv
na zaevidovanou ÚSVP, které by měly za následek pro ORP vrácení dotace nebo její
části, uhradí Obec výši vrácené dotace/podpory ORP do 30 dnů.
8. Obec dále bere na vědomí, že ORP není povinna pokračovat v realizaci Projektu
v případě, že nezíská pro realizaci Projektu finanční podporu ze SC 3.3 IROP. O této
situaci bude ORP bezodkladně a písemně Obec informovat a pokud Obec do 30 dnů
po této informaci písemně nedoloží, že chce v ÚSVP pokračovat, s tím, že ji bude
financovat ze svého rozpočtu, platnost této smlouvy v takovém případě skončí
uplynutím těchto 30 dnů. V případě skončení platnosti smlouvy v důsledku
nepokračování v realizaci Projektu ORP vrátí do 30 dnů Obci finanční prostředky
nevyčerpané na realizaci Projektu a nevázané platnými smluvními závazky.
9. Obec se zavazuje bezodkladně po převzetí ÚSVP od ORP zveřejnit tuto studii
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. V.
Práva a povinnosti ORP
1. ORP se zavazuje být žadatelem a příjemcem dotace/podpory z 9. výzvy IROP „Územní
studie“. Součástí žádosti o dotaci/podporu bude mimo jiné i zpracování ÚSVP Obce.
ORP provede kompletaci všech potřebných dokladů a podá žádost o dotaci/podporu
v požadovaném rozsahu a v termínu stanoveném příslušnou výzvou. Smluvní strany
se dohodly, že ORP není povinna zahájit výběrové řízení podle čl. IV, odst. 2, bod. b,
ani podat žádost o dotaci/podporu dříve, než jí bude uhrazena záloha na
spolufinancování Projektu podle článku IV,. odst. 4, bod. c.
2. ORP podá žádost o dotaci/podporu ze SC 3.3 IROP na zpracování ÚSVP a zajistí
úplnou administraci Projektu včetně závěrečného vyúčtování s poskytovatelem
podpory, Centrem pro regionální rozvoj České republiky.
3. ORP bude nositelem Projektu, tzn., že bude zajišťovat:
a. realizaci výběrových řízení,
b. realizaci a řízení celého Projektu včetně jeho administrace a účetnictví,
c. udržitelnost Projektu.
4. ORP se zavazuje, že zajistí výběr zhotovitele/projektanta v souladu s požadavky
zákona č. 134/2015 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhotovení ÚSVP projektantem, který získal oprávnění k výkonu vybrané činnosti
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zajistí pro Obec výkony dle čl. III, odst. 1 této smlouvy na základě uhrazených
prostředků stanovených podle čl. IV, odst. 4, body a až c (d)., a bude neprodleně
informovat Obec o postupu při získávání dotace/podpory, zejména o termínu
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přidělení dotace/podpory, nebo její odmítnutí, či krácení, o výběrovém řízení na
zhotovitele a jeho výběru, o průběhu a dokončení práce na ÚSVP, o zpracovaných
zprávách, o realizaci Projektu a o zjednodušených žádostech o platby, jejich schválení
a vyplacení.
6. ORP zajistí prostřednictvím Městského úřadu ORP, Úřadu územního plánování (dále
jen „Pořizovatel“) na své náklady úkony popsané v čl. III, odst. 2 a čl. IV. odst. 3 body
a., b., jako výkon státní správy obce s rozšířenou působností, které vykoná ze zákona
na základě žádosti Obce.
7. ORP poskytne jedno paré ÚSVP Obci pro její potřebu, včetně digitálního zpracování,
jedno paré stavebnímu úřadu a jedno paré si ponechá pro potřeby Úřadu územního
plánování.
8. ORP se zavazuje zveřejnit tuto ÚSVP způsobem umožňujícím dálkový přístup.
9. ORP převede na Obec prostředky získané z dotace do 30 dnů od jejich získání od
poskytovatele jako vyrovnání zálohy poskytnuté podle čl. IV, odst. 4, bod. d. smlouvy.

Čl. VI.
Úhrada nákladů, cena, platební podmínky a doba plnění
1. Cena je tvořena:
a. Cenou za administraci Projektu, která dle kalkulace činí 0,- Kč s DPH.
b. Cenou za další náklady spojené s pořízením ÚSVP, které mají charakter
nezpůsobilých výdajů a budou takto v budoucnu označeny poskytovatelem
dotace.
c. Cenou za zpracování ÚSVP, za její CZV, která je kalkulována ve výši: 38.236,- Kč
s DPH. Z ní bude 10% uhrazeno Obcí, jako její spolufinancování, to je 3.823,60
Kč včetně DPH a 90%, to je částka 34.412,40 Kč s DPH, je předmětem žádosti
o dotaci/podporu. Do doby jejího přiznání a vyplacení poskytne Obec ORP
zálohu podle odst. 4 tohoto článku na těchto 90%, upravenou dle očekávané
výše faktury zhotovitele.
2. Předpokládané náklady na zpracování ÚSVP pro Obec a ceny dle předchozího
odstavce jsou stanoveny podle kalkulace jako ceny limitní a jsou specifikovány
v příloze č. 1 smlouvy. Skutečná výše nákladů na zpracování ÚSVP bude známa až po
provedení výběrového řízení na dodavatele/zhotovitele/zpracovatele ÚSVP. Kopie
smlouvy se zhotovitelem/zpracovatelem s udáním ceny a následně faktura za
zpracování ÚSVP upřesní ceny stanovené podle bodu c. předchozího článku, ORP
jejich kopii bezodkladně poskytne Obci. Přesná výše dotace/podpory bude známa až
po závěrečném vyhodnocení ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky,
jeho rozhodnutí rovněž ORP poskytne bezodkladně Obci. Tyto dokumenty se stanou
podkladem pro konečné vzájemné vyúčtování podle této smlouvy.
3. Obec se zavazuje uhradit ORP zálohu na spolufinancování Projektu ve výši 10 % z výše
kalkulovaných nákladů na zpracování ÚSVP podle odst. 1, bod. c tohoto článku, a to
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
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4. Obec se zavazuje uhradit ORP zálohu ve výši 90% očekávané fakturace za zpracování
ÚSVP, ke které ji ORP vyzve 30 dní předem, před plánovaným dokončením a fakturací
ÚSVP.
5. ORP je povinna do 30 dní po vyúčtování dotace/podpory, v případě získání
dotace/podpory ze SC 3.3 IROP, nebo do 30 dní po ukončení realizace Projektu,
v případě nezískání podpory ze SC 3.3 IROP, doručit vyúčtování zálohové platby
a vyúčtování neuznatelných výdajů a nákladů na administraci Obci. Smluvní strany
jsou následně povinny vyúčtovat/uhradit do 30 dní od doručení vyúčtování
příslušnou částku.
6. V případě prodlení se zaplacením úhrady dle předchozích odstavců zaplatí Obec ORP
vedle úroku z prodlení stanoveného příslušným právním předpisem, také smluvní
pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky denně. Smluvní pokuta i úrok z prodlení budou
uhrazeny Obcí převodem na účet ORP, uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. V případě prodlení ORP při závěrečném vyúčtování a vrácení prostředku z dotace
Obci, nebo při předčasném ukončení Projektu a vrácení nevyčerpané zálohové platby,
zaplatí ORP Obci vedle úroku z prodlení stanoveného příslušným právním předpisem,
také smluvní pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky denně. Smluvní pokuta i úrok
z prodlení budou uhrazeny ORP převodem na účet Obce, uvedený v záhlaví této
smlouvy.
8. Termíny jsou dány dle harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy.

Čl. VII.
Zvláštní ustanovení
1. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud ORP nezíská dotaci/podporu ze SC 3.3 IROP
za účelem podle preambule této smlouvy a pokud nebude postupováno podle článku
IV odst. 8, pozbývá celá tato smlouva právních účinků (rozvazovací podmínka). ORP
v takovém případě vrátí Obci částku dle článku VI, odst. 1, bodu c této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že subjektem oprávněným pro jednání s Centrem pro
regionální rozvoj, jako zprostředkujícím subjektem řídícího orgánu IROP, který bude
vystupovat i jako zástupce Obce při zajišťování aktivit souvisejících s Projektem na
zpracování Projektu, bude ORP. Za ORP jednají primátor/starosta nebo jím pověřená
osoba. Ti jsou oprávněni provádět veškeré úkony potřebné k realizaci účelu
uvedeného v článku III, odst. 1 a 2 této smlouvy. Veškeré písemnosti týkající se této
smlouvy budou označeny jako písemnosti vyhotovené orgánem podle § 111 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany jsou povinny řádně archivovat a uchovávat veškerou dokumentaci
související s realizací Projektu minimálně do roku 2028. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Smluvní
strany jsou dále povinny minimálně do konce roku 2028 poskytovat na vyžádání
požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a jsou povinny vytvořit výše uvedeným osobám
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podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, kdy
druhá ze smluvních stran závažně nebo opakovaně poruší své povinnosti z této
smlouvy a nezjedná nápravu a neodstraní následky ani na základě písemné výzvy
druhé strany doručené porušující straně v dodatečné lhůtě, kterou jí k tomu druhá
strana v této výzvě poskytne. ORP je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě,
že jí Obec řádně a včas v souladu s ustanovením čl. VI odst. 1c neuhradí zálohu na
spolufinancování Projektu. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá
účinnosti doručením druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva
ruší s účinky ex nunc a Obci budou náležet výsledky Projektu, jichž bude ke dni
účinnosti odstoupení od smlouvy dosaženo. V případě odstoupení Obce od této
smlouvy je tato povinna uhradit částku odpovídající vynaloženým nákladům. Pro
doručení výsledků Projektu Obci po odstoupení se stanovuje lhůta 30 dní. Pro úhradu
částky odpovídající vynaloženým nákladům se stanovuje pro Obec doba 30 dnů po
obdržení faktury s vyčíslením nákladů a po doručení dosažených výsledků.
5. Smluvní strany se zavazují, že po celou dobu trvání smlouvy budou vzájemně
spolupracovat a sdělovat si potřebné informace, které budou předmětem zpráv
o realizaci i po dobu udržitelnosti Projektu.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení smlouvy
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají
schválení smluvních stran.
4. Termíny a platnost smlouvy je dána dle harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy
s tím, že poslední plnění podle této smlouvy, to je realizace „Projektu“ jako celku,
musí být realizováno před termínem 31. 12. 2019, smlouva se uzavírá na dobu
udržitelnosti Projektu, která je dána lhůtou pěti let.
5. ORP ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva ORP ze dne 1.3.2017 č. …………………) tak, jak to vyžaduje
§ 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
6. Obec osvědčuje dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Rady obce ze dne ….. č………..) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (alt. Pokud se v Obci
rada nevolí: Zastupitelstvem Obce ze dne ….. č………..) tak, jak to vyžaduje § 102
odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů), které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
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7. Obec bere na vědomí, že ORP pro realizaci svých bezhotovostních plateb může
používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Obec
uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Obec výslovně souhlasí se
zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách ORP
včetně podpisů ke smlouvě připojených.
8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se ukáže důvod neplatnosti jen takové části
smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část,
lze-li předpokládat, že smlouva by byla uzavřena bez neplatné části, rozpoznala-li
by strana neplatnost včas. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného
odkladu neplatnou část smlouvy novým platným ustanovením.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle,
že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv
z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Erpužicích dne: d/m/r/

Ve Stříbře dne: d/m/r/

Obec Erpužice

Město Stříbro

jméno: Václav Uhlíř, starosta

Jméno: Bc. Karel Lukeš, starosta

Přílohy:
1. Kalkulace a harmonogram podle čl. IV. odst. 2.
2. Doplňujícího seznamu podnětů/požadavků podle čl. IV. odst. 3.
3. Usnesení Zastupitelstva ORP………..
4. Usnesení Rady (Zastupitelstva) Obce…
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Příloha č. 10
usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 1. března 2017

Smlouva o zajištění územní studie veřejného prostranství
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I.
Smluvní strany
Obec Kostelec
Zastoupené: Františkem Trhlíkem, starostou města
Sídlo: Kostelec 34, 349 01 Kostelec
IČ 004 79 292, DIČ CZ00479292
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: KB – 562 0401/0100
(dále “ Obec“)
Město Stříbro
Zastoupené: Bc. Karlem Lukešem, starostou města
Sídlo: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ 002 60 177, DIČ CZ00260177
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 112595969/0300
(dále jen „ORP“)
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění územní studie veřejného
prostranství včetně zajištění jejího spolufinancování z průběžné výzvy č. 9 „Územní studie“
(Specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje),
vyhlášené z Integrovaného regionálního operačního programu“ pro území: obce Kostelec,
podrobným členěním na Územní studie veřejných prostranství obec Kostelec, část Lšelín a
Územní studie veřejných prostranství obec Kostelec, část Popov, dále uváděno pod
souhrnným názvem „Územní studie veřejných prostranství ORP Stříbro, část Kostelec“.

Čl. II.
Úvodní ustanovení
1. Územní studie veřejného veřejných prostranství ORP Stříbro, část obec Kostelec jejíž
předmětné/řešené plochy jsou v souladu s platným Územním plánem Kostelec a jejich
funkční využití připouští/umožňuje funkci veřejných prostranství, bude pořizována za
podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě požadavku Obce a bude zajišťována za
podmínek výzvy
č. 9 – Územní studie, která je vyhlášena ze specifického cíle 3.3

Smlouva o zajištění územní studie veřejného prostranství

2.
3.
4.

5.

6.

2

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - Integrovaného
regionálního operačního programu (dále jen „SC 3.3 IROP“).
Městský úřad Stříbro, který je orgánem ORP a je úřadem územního plánování ve smyslu §
6 odst. 1 stavebního zákona, vykonává přenesenou působnost pro Obec ve správním
obvodu ORP.
Smluvní strany se zavazují dodržovat Obecná pravidla IROP a Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce SC 3.3 IROP, zejména pravidla pro určování způsobilých
a nezpůsobilých výdajů a způsobu financování.
Podíl na financování celkových způsobilých výdajů je nastaven tak, že příjemce hradí 10%
výdajů, státní rozpočet 5% výdajů a Evropský fond pro regionální rozvoj 85% způsobilých
výdajů. Touto smlouvou upravují smluvní strany své závazky ve finanční spoluúčasti
a čase, neb příjemcem dotace může být pouze ORP.
Smluvní strany budou při zajištění územní studie veřejných prostranství, postupovat
podle stavebního zákona, s využitím materiálu Ministerstva pro místní rozvoj: „Územní
studie veřejného prostranství - metodický návod pro pořízení a zpracování“, který
popisuje účel, typy, proces přípravy, zadání a pořízení územní studie veřejných
prostranství, a je tak doporučovaným návodem pro pořizovatele, pro
zhotovitele/zpracovatele územních studií veřejných prostranství i pro zástupce obcí.
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle zákona č. 250/2000 Sb.,
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III
Předmět smlouvy:
1.

2.

3.

ORP zajistí územní studii veřejného prostranství (dále také jen „ÚSVP“) včetně zajištění
výběrového řízení na zhotovitele/zpracovatele ÚSVP, podání žádosti o podporu/dotaci
z výzvy č. 9 IROP za podmínek SC 3.3 IROP (prostřednictvím aplikace MS2014+),
a administrace projektu.
ORP zajistí činnost pořizovatele na žádost Obce na základě zákonem stanovené
působnosti ORP, tj. zejména zpracuje zadání ÚSVP, pořídí ÚSVP, poté, kdy schválí
možnost jejího využití, podá návrh na vložení dat o územní studii do evidence územně
plánovací činnosti, popřípadě sama data do této evidence vloží; po zveřejnění ÚSVP
způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámí tuto skutečnost jednotlivě dotčeným
orgánům.
Obec se zavazuje uhradit náklady na zhotovení/zpracování ÚSPV včetně nákladů na
výběrové řízení na zhotovitele/zpracovatele ÚSVP za podmínek této smlouvy a uhradit
ORP cenu za zpracování žádosti o podporu/dotaci a administraci projektu.
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Čl. IV
Práva a povinnosti Obce
1. Obec požaduje zajištění ÚSVP pro území, které nese název Územní studie veřejných
prostranství ORP Stříbro, část obec Kostelec, má rozlohu 1,75 ha a je funkčně určeno
v části Lšelín pro plnění funkce Plochy veřejných prostranství a v části Popov pro
plnění funkce Plochy veřejných prostranství dopravy a Plochy vodní.
2. Smluvní strany se dohodly, že Obec touto smlouvou žádá ORP pro ÚSVP dle odst. 1
tohoto článku o:
a. Zajištění administrace spojené se žádostí o podporu/dotaci z výzvy č. 9 IROP
(dále jen „Projektu“), prostřednictvím aplikace MS2014+ na zajištění svého
záměru uvedeného v odst. 1 tohoto čl. To je zejména zpracování a předložení
žádosti, zpracování jednotlivých zpráv o průběhu/realizaci/udržitelnosti
Projektu a zpracování celkového vyhodnocení a vyúčtování Projektu, dle
daných pravidel pro příjemce podpory/dotace ze SC 3.3 IROP.
b. Výběr zpracovatele/zhotovitele ÚSVP.
c. Zajištění/objednání zpracování ÚSVP.
Kalkulace a harmonogram na zajištění. odst. 2. a.,b.,c., tohoto čl. je přílohou č. 1 této
smlouvy.
3. Obec touto smlouvou žádá ORP o:
a. Zpracování zadání ÚSVP dle odst. 1. tohoto čl., na základě platného územního
plánu a doplňujícího seznamu podnětů/požadavků, které tvoří přílohu č. 2
této smlouvy (za podmínek SC 3.3 IROP).
b. Výkon činnosti pořizovatele pro ÚSVP dle odst. 1 tohoto čl.
4. Obec se zavazuje, že uhradí:
a. Náklady za administraci dotace/podpory Projektu.
b. Veškeré náklady na zpracování ÚSVP dle odst. 1 tohoto čl., které nebudou
pokryty podporou/dotací, (dále jen „nezpůsobilé výdaje“), s výjimkou nákladů
na zpracování zadání a nákladů na činnost pořizovatele, které jsou kryty
příspěvkem na výkon přenesené působnosti.
c. Částku ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“), ve smyslu
9. výzvy IROP (dále jen „náklady na spolufinancování Projektu“), které
zahrnují:
I. výdaje na nezbytné doplňující průzkumy a rozbory související se
zpracováním územní studie v rámci Projektu,
II. zpracování územní studie a úpravu územní studie pro schválení
možnosti jejího využití pořizovatelem,
III. výdaje na nákup služeb, spojených s digitálním zpracováním územní
studie ve vektorové formě, které provedl projektant,
IV. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH; DPH plátců, pokud nemají
k aktivitám nárok na odpočet DPH na vstupu.
d. Zálohově uhradí na základě výzvy ORP náklady ve výši 90% CZV ve smyslu 9.
výzvy IROP s tím, že jí ORP zpětně převede finanční prostředky ve výši
dotace/podpory ze SC 3.3 IROP, které budou na zpracování ÚSVP ze SC 3.3
IROP poskytnuty ORP po závěrečném vyúčtování Projektu.

Smlouva o zajištění územní studie veřejného prostranství

4

5. Obec se zavazuje k součinnosti při získávání podkladů k žádosti o dotaci/podporu
a k součinnosti při realizaci Projektu.
6. Pokud ze strany Obce dojde k takové změně požadavků na zadání ÚSVP, které
nebude možno projednat v rámci žádosti o změnu Projektu, ponese tíži nákladů za
krácení, nebo nevyplacení dotace/podpory Obec.
7. Obec se dále zavazuje zachovat výsledky realizace Projektu po dobu pěti let od
zahájení doby udržitelnosti (začátek doby udržitelnosti sdělí ORP). Pokud by došlo
k nedodržení podmínky udržitelnosti v důsledku Obcí vyvolaných kroků, majících vliv
na zaevidovanou ÚSVP, které by měly za následek pro ORP vrácení dotace nebo její
části, uhradí Obec výši vrácené dotace/podpory ORP do 30 dnů.
8. Obec dále bere na vědomí, že ORP není povinna pokračovat v realizaci Projektu
v případě, že nezíská pro realizaci Projektu finanční podporu ze SC 3.3 IROP. O této
situaci bude ORP bezodkladně a písemně Obec informovat a pokud Obec do 30 dnů
po této informaci písemně nedoloží, že chce v ÚSVP pokračovat, s tím, že ji bude
financovat ze svého rozpočtu, platnost této smlouvy v takovém případě skončí
uplynutím těchto 30 dnů. V případě skončení platnosti smlouvy v důsledku
nepokračování v realizaci Projektu ORP vrátí do 30 dnů Obci finanční prostředky
nevyčerpané na realizaci Projektu a nevázané platnými smluvními závazky.
9. Obec se zavazuje bezodkladně po převzetí ÚSVP od ORP zveřejnit tuto studii
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. V.
Práva a povinnosti ORP
1. ORP se zavazuje být žadatelem a příjemcem dotace/podpory z 9. výzvy IROP „Územní
studie“. Součástí žádosti o dotaci/podporu bude mimo jiné i zpracování ÚSVP Obce.
ORP provede kompletaci všech potřebných dokladů a podá žádost o dotaci/podporu
v požadovaném rozsahu a v termínu stanoveném příslušnou výzvou. Smluvní strany
se dohodly, že ORP není povinna zahájit výběrové řízení podle čl. IV, odst. 2, bod. b,
ani podat žádost o dotaci/podporu dříve, než jí bude uhrazena záloha na
spolufinancování Projektu podle článku IV,. odst. 4, bod. c.
2. ORP podá žádost o dotaci/podporu ze SC 3.3 IROP na zpracování ÚSVP a zajistí
úplnou administraci Projektu včetně závěrečného vyúčtování s poskytovatelem
podpory, Centrem pro regionální rozvoj České republiky.
3. ORP bude nositelem Projektu, tzn., že bude zajišťovat:
a. realizaci výběrových řízení,
b. realizaci a řízení celého Projektu včetně jeho administrace a účetnictví,
c. udržitelnost Projektu.
4. ORP se zavazuje, že zajistí výběr zhotovitele/projektanta v souladu s požadavky
zákona č. 134/2015 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhotovení ÚSVP projektantem, který získal oprávnění k výkonu vybrané činnosti
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zajistí pro Obec výkony dle čl. III, odst. 1 této smlouvy na základě uhrazených
prostředků stanovených podle čl. IV, odst. 4, body a až c (d)., a bude neprodleně
informovat Obec o postupu při získávání dotace/podpory, zejména o termínu
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přidělení dotace/podpory, nebo její odmítnutí, či krácení, o výběrovém řízení na
zhotovitele a jeho výběru, o průběhu a dokončení práce na ÚSVP, o zpracovaných
zprávách, o realizaci Projektu a o zjednodušených žádostech o platby, jejich schválení
a vyplacení.
6. ORP zajistí prostřednictvím Městského úřadu ORP, Úřadu územního plánování (dále
jen „Pořizovatel“) na své náklady úkony popsané v čl. III, odst. 2 a čl. IV. odst. 3 body
a., b., jako výkon státní správy obce s rozšířenou působností, které vykoná ze zákona
na základě žádosti Obce.
7. ORP poskytne jedno paré ÚSVP Obci pro její potřebu, včetně digitálního zpracování,
jedno paré stavebnímu úřadu a jedno paré si ponechá pro potřeby Úřadu územního
plánování.
8. ORP se zavazuje zveřejnit tuto ÚSVP způsobem umožňujícím dálkový přístup.
9. ORP převede na Obec prostředky získané z dotace do 30 dnů od jejich získání od
poskytovatele jako vyrovnání zálohy poskytnuté podle čl. IV, odst. 4, bod. d. smlouvy.

Čl. VI.
Úhrada nákladů, cena, platební podmínky a doba plnění
1. Cena je tvořena:
a. Cenou za administraci Projektu, která dle kalkulace činí 0,- Kč s DPH.
b. Cenou za další náklady spojené s pořízením ÚSVP, které mají charakter
nezpůsobilých výdajů a budou takto v budoucnu označeny poskytovatelem
dotace.
c. Cenou za zpracování ÚSVP, za její CZV, která je kalkulována ve výši: 113.680,Kč s DPH. Z ní bude 10% uhrazeno Obcí, jako její spolufinancování, to je
11.368,- Kč včetně DPH a 90%, to je částka 102.312,- Kč s DPH, je předmětem
žádosti o dotaci/podporu. Do doby jejího přiznání a vyplacení poskytne Obec
ORP zálohu podle odst. 4 tohoto článku na těchto 90%, upravenou dle
očekávané výše faktury zhotovitele.
2. Předpokládané náklady na zpracování ÚSVP pro Obec a ceny dle předchozího
odstavce jsou stanoveny podle kalkulace jako ceny limitní a jsou specifikovány
v příloze č. 1 smlouvy. Skutečná výše nákladů na zpracování ÚSVP bude známa až po
provedení výběrového řízení na dodavatele/zhotovitele/zpracovatele ÚSVP. Kopie
smlouvy se zhotovitelem/zpracovatelem s udáním ceny a následně faktura za
zpracování ÚSVP upřesní ceny stanovené podle bodu c. předchozího článku, ORP
jejich kopii bezodkladně poskytne Obci. Přesná výše dotace/podpory bude známa až
po závěrečném vyhodnocení ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky,
jeho rozhodnutí rovněž ORP poskytne bezodkladně Obci. Tyto dokumenty se stanou
podkladem pro konečné vzájemné vyúčtování podle této smlouvy.
3. Obec se zavazuje uhradit ORP zálohu na spolufinancování Projektu ve výši 10 % z výše
kalkulovaných nákladů na zpracování ÚSVP podle odst. 1, bod. c tohoto článku, a to
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
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4. Obec se zavazuje uhradit ORP zálohu ve výši 90% očekávané fakturace za zpracování
ÚSVP, ke které ji ORP vyzve 30 dní předem, před plánovaným dokončením a fakturací
ÚSVP.
5. ORP je povinna do 30 dní po vyúčtování dotace/podpory, v případě získání
dotace/podpory ze SC 3.3 IROP, nebo do 30 dní po ukončení realizace Projektu,
v případě nezískání podpory ze SC 3.3 IROP, doručit vyúčtování zálohové platby
a vyúčtování neuznatelných výdajů a nákladů na administraci Obci. Smluvní strany
jsou následně povinny vyúčtovat/uhradit do 14 dní od doručení vyúčtování
příslušnou částku.
6. V případě prodlení se zaplacením úhrady dle předchozích odstavců zaplatí Obec ORP
vedle úroku z prodlení stanoveného příslušným právním předpisem, také smluvní
pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky denně. Smluvní pokuta i úrok z prodlení budou
uhrazeny Obcí převodem na účet ORP, uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. V případě prodlení ORP při závěrečném vyúčtování a vrácení prostředku z dotace
Obci, nebo při předčasném ukončení Projektu a vrácení nevyčerpané zálohové platby,
zaplatí ORP Obci vedle úroku z prodlení stanoveného příslušným právním předpisem,
také smluvní pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky denně. Smluvní pokuta i úrok
z prodlení budou uhrazeny ORP převodem na účet Obce, uvedený v záhlaví této
smlouvy.
8. Termíny jsou dány dle harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy.

Čl. VII.
Zvláštní ustanovení
1. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud ORP nezíská dotaci/podporu ze SC 3.3 IROP
za účelem podle preambule této smlouvy a pokud nebude postupováno podle článku
IV odst. 8, pozbývá celá tato smlouva právních účinků (rozvazovací podmínka). ORP
v takovém případě vrátí Obci částku dle článku VI, odst. 1, bodu c této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že subjektem oprávněným pro jednání s Centrem pro
regionální rozvoj, jako zprostředkujícím subjektem řídícího orgánu IROP, který bude
vystupovat i jako zástupce Obce při zajišťování aktivit souvisejících s Projektem na
zpracování Projektu, bude ORP. Za ORP jednají primátor/starosta nebo jím pověřená
osoba. Ti jsou oprávněni provádět veškeré úkony potřebné k realizaci účelu
uvedeného v článku III, odst. 1 a 2 této smlouvy. Veškeré písemnosti týkající se této
smlouvy budou označeny jako písemnosti vyhotovené orgánem podle § 111 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany jsou povinny řádně archivovat a uchovávat veškerou dokumentaci
související s realizací Projektu minimálně do roku 2028. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Smluvní
strany jsou dále povinny minimálně do konce roku 2028 poskytovat na vyžádání
požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a jsou povinny vytvořit výše uvedeným osobám
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podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, kdy
druhá ze smluvních stran závažně nebo opakovaně poruší své povinnosti z této
smlouvy a nezjedná nápravu a neodstraní následky ani na základě písemné výzvy
druhé strany doručené porušující straně v dodatečné lhůtě, kterou jí k tomu druhá
strana v této výzvě poskytne. ORP je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě,
že jí Obec řádně a včas v souladu s ustanovením čl. VI odst. 1c neuhradí zálohu na
spolufinancování Projektu. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá
účinnosti doručením druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva
ruší s účinky ex nunc a Obci budou náležet výsledky Projektu, jichž bude ke dni
účinnosti odstoupení od smlouvy dosaženo. V případě odstoupení Obce od této
smlouvy je tato povinna uhradit částku odpovídající vynaloženým nákladům. Pro
doručení výsledků Projektu Obci po odstoupení se stanovuje lhůta 30 dní. Pro úhradu
částky odpovídající vynaloženým nákladům se stanovuje pro Obec doba 30 dnů po
obdržení faktury s vyčíslením nákladů a po doručení dosažených výsledků.
5. Smluvní strany se zavazují, že po celou dobu trvání smlouvy budou vzájemně
spolupracovat a sdělovat si potřebné informace, které budou předmětem zpráv
o realizaci i po dobu udržitelnosti Projektu.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení smlouvy
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají
schválení smluvních stran.
4. Termíny a platnost smlouvy je dána dle harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy
s tím, že poslední plnění podle této smlouvy, to je realizace „Projektu“ jako celku,
musí být realizováno před termínem 31. 12. 2019, smlouva se uzavírá na dobu
udržitelnosti Projektu, která je dána lhůtou pěti let.
5. ORP ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva ORP ze dne 1.3.2017 č. …………………) tak, jak to vyžaduje
§ 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
6. Obec osvědčuje dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Rady obce ze dne ….. č………..) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (alt. Pokud se v Obci
rada nevolí: Zastupitelstvem Obce ze dne ….. č………..) tak, jak to vyžaduje § 102
odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů), které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
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7. Obec bere na vědomí, že ORP pro realizaci svých bezhotovostních plateb může
používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Obec
uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Obec výslovně souhlasí se
zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách ORP
včetně podpisů ke smlouvě připojených.
8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se ukáže důvod neplatnosti jen takové části
smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část,
lze-li předpokládat, že smlouva by byla uzavřena bez neplatné části, rozpoznala-li
by strana neplatnost včas. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného
odkladu neplatnou část smlouvy novým platným ustanovením.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle,
že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv
z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Bezdružicích dne: d/m/r/

Ve Stříbře dne: d/m/r/

Obec Kostelec

Město Stříbro

jméno: František Trhlík, starosta

Jméno: Bc. Karel Lukeš, starosta

Přílohy:
1. Kalkulace a harmonogram podle čl. IV. odst. 2.
2. Doplňujícího seznamu podnětů/požadavků podle čl. IV. odst. 3.
3. Usnesení Zastupitelsva ORP………..
4. Usnesení Rady (Zastupitelstva) Obce…
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Příloha č. 11
usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 1. března 2017

Smlouva o zajištění územní studie veřejného prostranství
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I.
Smluvní strany
Obec Trpísty
Zastoupená: Josefem Pavlasem, starostou obce
Sídlo: Trpísty 18, 349 01 Trpísty
IČ 005 73 710, DIČ CZ00573710
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 108207476/0300
(dále “ Obec“)
Město Stříbro
Zastoupené: Bc. Karlem Lukešem, starostou města
Sídlo: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ 002 60 177, DIČ CZ00260177
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 112595969/0300
(dále jen „ORP“)
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění územní studie veřejného
prostranství včetně zajištění jejího spolufinancování z průběžné výzvy č. 9 „Územní studie“
(Specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje),
vyhlášené z Integrovaného regionálního operačního programu“ pro území: obce Trpísty,
podrobným členěním na Územní studie veřejných prostranství obec Trpísty, část Trpísty a
Územní studie veřejných prostranství obec Trpísty, část Sviňomazy, dále uváděno pod
souhrnným názvem „Územní studie veřejných prostranství ORP Stříbro, část Trpísty“.

Čl. II.
Úvodní ustanovení
1. Územní studie veřejného veřejných prostranství ORP Stříbro, část obec Trpísty jejíž
předmětné/řešené plochy jsou v souladu s platným Územním plánem obec Trpísty a
jejich funkční využití připouští/umožňuje funkci veřejných prostranství, bude pořizována
za podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě požadavku Obce a bude zajišťována za
podmínek výzvy
č. 9 – Územní studie, která je vyhlášena ze specifického cíle 3.3
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Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - Integrovaného
regionálního operačního programu (dále jen „SC 3.3 IROP“).
Městský úřad Stříbro, který je orgánem ORP a je úřadem územního plánování ve smyslu §
6 odst. 1 stavebního zákona, vykonává přenesenou působnost pro Obec ve správním
obvodu ORP.
Smluvní strany se zavazují dodržovat Obecná pravidla IROP a Specifická pravidla pro
žadatele a příjemce SC 3.3 IROP, zejména pravidla pro určování způsobilých
a nezpůsobilých výdajů a způsobu financování.
Podíl na financování celkových způsobilých výdajů je nastaven tak, že příjemce hradí 10%
výdajů, státní rozpočet 5% výdajů a Evropský fond pro regionální rozvoj 85% způsobilých
výdajů. Touto smlouvou upravují smluvní strany své závazky ve finanční spoluúčasti
a čase, neb příjemcem dotace může být pouze ORP.
Smluvní strany budou při zajištění územní studie veřejných prostranství, postupovat
podle stavebního zákona, s využitím materiálu Ministerstva pro místní rozvoj: „Územní
studie veřejného prostranství - metodický návod pro pořízení a zpracování“, který
popisuje účel, typy, proces přípravy, zadání a pořízení územní studie veřejných
prostranství, a je tak doporučovaným návodem pro pořizovatele, pro
zhotovitele/zpracovatele územních studií veřejných prostranství i pro zástupce obcí.
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle zákona č. 250/2000 Sb.,
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III
Předmět smlouvy:
1.

2.

3.

ORP zajistí územní studii veřejného prostranství (dále také jen „ÚSVP“) včetně zajištění
výběrového řízení na zhotovitele/zpracovatele ÚSVP, podání žádosti o podporu/dotaci
z výzvy č. 9 IROP za podmínek SC 3.3 IROP (prostřednictvím aplikace MS2014+),
a administrace projektu.
ORP zajistí činnost pořizovatele na žádost Obce na základě zákonem stanovené
působnosti ORP, tj. zejména zpracuje zadání ÚSVP, pořídí ÚSVP, poté, kdy schválí
možnost jejího využití, podá návrh na vložení dat o územní studii do evidence územně
plánovací činnosti, popřípadě sama data do této evidence vloží; po zveřejnění ÚSVP
způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámí tuto skutečnost jednotlivě dotčeným
orgánům.
Obec se zavazuje uhradit náklady na zhotovení/zpracování ÚSPV včetně nákladů na
výběrové řízení na zhotovitele/zpracovatele ÚSVP za podmínek této smlouvy a uhradit
ORP cenu za zpracování žádosti o podporu/dotaci a administraci projektu.
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Čl. IV
Práva a povinnosti Obce
1. Obec požaduje zajištění ÚSVP pro území, které nese název Územní studie veřejných
prostranství ORP Stříbro, část obec Trpísty, má rozlohu 1,45 ha a je funkčně určeno
v části Trpísty pro plnění funkce Plochy zeleně veřejné, Plochy občanské vybavenosti
veřejného charakteru a v části Sviňomazy pro plnění funkce Plochy zeleně Veřejné,
plochy místních komunikací a cest a Plochy vodní doplněné doprovodnou zelení.
2. Smluvní strany se dohodly, že Obec touto smlouvou žádá ORP pro ÚSVP dle odst. 1
tohoto článku o:
a. Zajištění administrace spojené se žádostí o podporu/dotaci z výzvy č. 9 IROP
(dále jen „Projektu“), prostřednictvím aplikace MS2014+ na zajištění svého
záměru uvedeného v odst. 1 tohoto čl. To je zejména zpracování a předložení
žádosti, zpracování jednotlivých zpráv o průběhu/realizaci/udržitelnosti
Projektu a zpracování celkového vyhodnocení a vyúčtování Projektu, dle
daných pravidel pro příjemce podpory/dotace ze SC 3.3 IROP.
b. Výběr zpracovatele/zhotovitele ÚSVP.
c. Zajištění/objednání zpracování ÚSVP.
Kalkulace a harmonogram na zajištění. odst. 2. a.,b.,c., tohoto čl. je přílohou č. 1 této
smlouvy.
3. Obec touto smlouvou žádá ORP o:
a. Zpracování zadání ÚSVP dle odst. 1. tohoto čl., na základě platného územního
plánu a doplňujícího seznamu podnětů/požadavků, které tvoří přílohu č. 2
této smlouvy (za podmínek SC 3.3 IROP).
b. Výkon činnosti pořizovatele pro ÚSVP dle odst. 1 tohoto čl.
4. Obec se zavazuje, že uhradí:
a. Náklady za administraci dotace/podpory Projektu.
b. Veškeré náklady na zpracování ÚSVP dle odst. 1 tohoto čl., které nebudou
pokryty podporou/dotací, (dále jen „nezpůsobilé výdaje“), s výjimkou nákladů
na zpracování zadání a nákladů na činnost pořizovatele, které jsou kryty
příspěvkem na výkon přenesené působnosti.
c. Částku ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů (dále jen „CZV“), ve smyslu
9. výzvy IROP (dále jen „náklady na spolufinancování Projektu“), které
zahrnují:
I. výdaje na nezbytné doplňující průzkumy a rozbory související se
zpracováním územní studie v rámci Projektu,
II. zpracování územní studie a úpravu územní studie pro schválení
možnosti jejího využití pořizovatelem,
III. výdaje na nákup služeb, spojených s digitálním zpracováním územní
studie ve vektorové formě, které provedl projektant,
IV. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH; DPH plátců, pokud nemají
k aktivitám nárok na odpočet DPH na vstupu.
d. Zálohově uhradí na základě výzvy ORP náklady ve výši 90% CZV ve smyslu 9.
výzvy IROP s tím, že jí ORP zpětně převede finanční prostředky ve výši
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dotace/podpory ze SC 3.3 IROP, které budou na zpracování ÚSVP ze SC 3.3
IROP poskytnuty ORP po závěrečném vyúčtování Projektu.
Obec se zavazuje k součinnosti při získávání podkladů k žádosti o dotaci/podporu
a k součinnosti při realizaci Projektu.
Pokud ze strany Obce dojde k takové změně požadavků na zadání ÚSVP, které
nebude možno projednat v rámci žádosti o změnu Projektu, ponese tíži nákladů za
krácení, nebo nevyplacení dotace/podpory Obec.
Obec se dále zavazuje zachovat výsledky realizace Projektu po dobu pěti let od
zahájení doby udržitelnosti (začátek doby udržitelnosti sdělí ORP). Pokud by došlo
k nedodržení podmínky udržitelnosti v důsledku Obcí vyvolaných kroků, majících vliv
na zaevidovanou ÚSVP, které by měly za následek pro ORP vrácení dotace nebo její
části, uhradí Obec výši vrácené dotace/podpory ORP do 30 dnů.
Obec dále bere na vědomí, že ORP není povinna pokračovat v realizaci Projektu
v případě, že nezíská pro realizaci Projektu finanční podporu ze SC 3.3 IROP. O této
situaci bude ORP bezodkladně a písemně Obec informovat a pokud Obec do 30 dnů
po této informaci písemně nedoloží, že chce v ÚSVP pokračovat, s tím, že ji bude
financovat ze svého rozpočtu, platnost této smlouvy v takovém případě skončí
uplynutím těchto 30 dnů. V případě skončení platnosti smlouvy v důsledku
nepokračování v realizaci Projektu ORP vrátí do 30 dnů Obci finanční prostředky
nevyčerpané na realizaci Projektu a nevázané platnými smluvními závazky.
Obec se zavazuje bezodkladně po převzetí ÚSVP od ORP zveřejnit tuto studii
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Čl. V.
Práva a povinnosti ORP
1. ORP se zavazuje být žadatelem a příjemcem dotace/podpory z 9. výzvy IROP „Územní
studie“. Součástí žádosti o dotaci/podporu bude mimo jiné i zpracování ÚSVP Obce.
ORP provede kompletaci všech potřebných dokladů a podá žádost o dotaci/podporu
v požadovaném rozsahu a v termínu stanoveném příslušnou výzvou. Smluvní strany
se dohodly, že ORP není povinna zahájit výběrové řízení podle čl. IV, odst. 2, bod. b,
ani podat žádost o dotaci/podporu dříve, než jí bude uhrazena záloha na
spolufinancování Projektu podle článku IV,. odst. 4, bod. c.
2. ORP podá žádost o dotaci/podporu ze SC 3.3 IROP na zpracování ÚSVP a zajistí
úplnou administraci Projektu včetně závěrečného vyúčtování s poskytovatelem
podpory, Centrem pro regionální rozvoj České republiky.
3. ORP bude nositelem Projektu, tzn., že bude zajišťovat:
a. realizaci výběrových řízení,
b. realizaci a řízení celého Projektu včetně jeho administrace a účetnictví,
c. udržitelnost Projektu.
4. ORP se zavazuje, že zajistí výběr zhotovitele/projektanta v souladu s požadavky
zákona č. 134/2015 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhotovení ÚSVP projektantem, který získal oprávnění k výkonu vybrané činnosti
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
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5. Zajistí pro Obec výkony dle čl. III, odst. 1 této smlouvy na základě uhrazených
prostředků stanovených podle čl. IV, odst. 4, body a až c (d)., a bude neprodleně
informovat Obec o postupu při získávání dotace/podpory, zejména o termínu
přidělení dotace/podpory, nebo její odmítnutí, či krácení, o výběrovém řízení na
zhotovitele a jeho výběru, o průběhu a dokončení práce na ÚSVP, o zpracovaných
zprávách, o realizaci Projektu a o zjednodušených žádostech o platby, jejich schválení
a vyplacení.
6. ORP zajistí prostřednictvím Městského úřadu ORP, Úřadu územního plánování (dále
jen „Pořizovatel“) na své náklady úkony popsané v čl. III, odst. 2 a čl. IV. odst. 3 body
a., b., jako výkon státní správy obce s rozšířenou působností, které vykoná ze zákona
na základě žádosti Obce.
7. ORP poskytne jedno paré ÚSVP Obci pro její potřebu, včetně digitálního zpracování,
jedno paré stavebnímu úřadu a jedno paré si ponechá pro potřeby Úřadu územního
plánování.
8. ORP se zavazuje zveřejnit tuto ÚSVP způsobem umožňujícím dálkový přístup.
9. ORP převede na Obec prostředky získané z dotace do 30 dnů od jejich získání od
poskytovatele jako vyrovnání zálohy poskytnuté podle čl. IV, odst. 4, bod. d. smlouvy.

Čl. VI.
Úhrada nákladů, cena, platební podmínky a doba plnění
1. Cena je tvořena:
a. Cenou za administraci Projektu, která dle kalkulace činí 0,- Kč s DPH.
b. Cenou za další náklady spojené s pořízením ÚSVP, které mají charakter
nezpůsobilých výdajů a budou takto v budoucnu označeny poskytovatelem
dotace.
c. Cenou za zpracování ÚSVP, za její CZV, která je kalkulována ve výši: 70.483,- Kč
s DPH. Z ní bude 10% uhrazeno Obcí, jako její spolufinancování, to je 7.048,30
Kč včetně DPH a 90%, to je částka 63.434,70 Kč s DPH, je předmětem žádosti
o dotaci/podporu. Do doby jejího přiznání a vyplacení poskytne Obec ORP
zálohu podle odst. 4 tohoto článku na těchto 90%, upravenou dle očekávané
výše faktury zhotovitele.
2. Předpokládané náklady na zpracování ÚSVP pro Obec a ceny dle předchozího
odstavce jsou stanoveny podle kalkulace jako ceny limitní a jsou specifikovány
v příloze č. 1 smlouvy. Skutečná výše nákladů na zpracování ÚSVP bude známa až po
provedení výběrového řízení na dodavatele/zhotovitele/zpracovatele ÚSVP. Kopie
smlouvy se zhotovitelem/zpracovatelem s udáním ceny a následně faktura za
zpracování ÚSVP upřesní ceny stanovené podle bodu c. předchozího článku, ORP
jejich kopii bezodkladně poskytne Obci. Přesná výše dotace/podpory bude známa až
po závěrečném vyhodnocení ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky,
jeho rozhodnutí rovněž ORP poskytne bezodkladně Obci. Tyto dokumenty se stanou
podkladem pro konečné vzájemné vyúčtování podle této smlouvy.
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3. Obec se zavazuje uhradit ORP zálohu na spolufinancování Projektu ve výši 10 % z výše
kalkulovaných nákladů na zpracování ÚSVP podle odst. 1, bod. c tohoto článku, a to
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
4. Obec se zavazuje uhradit ORP zálohu ve výši 90% očekávané fakturace za zpracování
ÚSVP, ke které ji ORP vyzve 30 dní předem, před plánovaným dokončením a fakturací
ÚSVP.
5. ORP je povinna do 30 dní po vyúčtování dotace/podpory, v případě získání
dotace/podpory ze SC 3.3 IROP, nebo do 30 dní po ukončení realizace Projektu,
v případě nezískání podpory ze SC 3.3 IROP, doručit vyúčtování zálohové platby
a vyúčtování neuznatelných výdajů a nákladů na administraci Obci. Smluvní strany
jsou následně povinny vyúčtovat/uhradit do 14 dní od doručení vyúčtování
příslušnou částku.
6. V případě prodlení se zaplacením úhrady dle předchozích odstavců zaplatí Obec ORP
vedle úroku z prodlení stanoveného příslušným právním předpisem, také smluvní
pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky denně. Smluvní pokuta i úrok z prodlení budou
uhrazeny Obcí převodem na účet ORP, uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. V případě prodlení ORP při závěrečném vyúčtování a vrácení prostředku z dotace
Obci, nebo při předčasném ukončení Projektu a vrácení nevyčerpané zálohové platby,
zaplatí ORP Obci vedle úroku z prodlení stanoveného příslušným právním předpisem,
také smluvní pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky denně. Smluvní pokuta i úrok
z prodlení budou uhrazeny ORP převodem na účet Obce, uvedený v záhlaví této
smlouvy.
8. Termíny jsou dány dle harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy.

Čl. VII.
Zvláštní ustanovení
1. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud ORP nezíská dotaci/podporu ze SC 3.3 IROP
za účelem podle preambule této smlouvy a pokud nebude postupováno podle článku
IV odst. 8, pozbývá celá tato smlouva právních účinků (rozvazovací podmínka). ORP
v takovém případě vrátí Obci částku dle článku VI, odst. 1, bodu c této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že subjektem oprávněným pro jednání s Centrem pro
regionální rozvoj, jako zprostředkujícím subjektem řídícího orgánu IROP, který bude
vystupovat i jako zástupce Obce při zajišťování aktivit souvisejících s Projektem na
zpracování Projektu, bude ORP. Za ORP jednají primátor/starosta nebo jím pověřená
osoba. Ti jsou oprávněni provádět veškeré úkony potřebné k realizaci účelu
uvedeného v článku III, odst. 1 a 2 této smlouvy. Veškeré písemnosti týkající se této
smlouvy budou označeny jako písemnosti vyhotovené orgánem podle § 111 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany jsou povinny řádně archivovat a uchovávat veškerou dokumentaci
související s realizací Projektu minimálně do roku 2028. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Smluvní
strany jsou dále povinny minimálně do konce roku 2028 poskytovat na vyžádání
požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva
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pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a jsou povinny vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, kdy
druhá ze smluvních stran závažně nebo opakovaně poruší své povinnosti z této
smlouvy a nezjedná nápravu a neodstraní následky ani na základě písemné výzvy
druhé strany doručené porušující straně v dodatečné lhůtě, kterou jí k tomu druhá
strana v této výzvě poskytne. ORP je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě,
že jí Obec řádně a včas v souladu s ustanovením čl. VI odst. 1c neuhradí zálohu na
spolufinancování Projektu. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá
účinnosti doručením druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva
ruší s účinky ex nunc a Obci budou náležet výsledky Projektu, jichž bude ke dni
účinnosti odstoupení od smlouvy dosaženo. V případě odstoupení Obce od této
smlouvy je tato povinna uhradit částku odpovídající vynaloženým nákladům. Pro
doručení výsledků Projektu Obci po odstoupení se stanovuje lhůta 30 dní. Pro úhradu
částky odpovídající vynaloženým nákladům se stanovuje pro Obec doba 30 dnů po
obdržení faktury s vyčíslením nákladů a po doručení dosažených výsledků.
5. Smluvní strany se zavazují, že po celou dobu trvání smlouvy budou vzájemně
spolupracovat a sdělovat si potřebné informace, které budou předmětem zpráv
o realizaci i po dobu udržitelnosti Projektu.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení smlouvy
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají
schválení smluvních stran.
4. Termíny a platnost smlouvy je dána dle harmonogramu, který tvoří přílohu smlouvy
s tím, že poslední plnění podle této smlouvy, to je realizace „Projektu“ jako celku,
musí být realizováno před termínem 31. 12. 2019, smlouva se uzavírá na dobu
udržitelnosti Projektu, která je dána lhůtou pěti let.
5. ORP ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva ORP ze dne 1.3.2017 č. …………………) tak, jak to vyžaduje
§ 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
6. Obec osvědčuje dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením
Rady obce ze dne ….. č………..) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (alt. Pokud se v Obci
rada nevolí: Zastupitelstvem Obce ze dne ….. č………..) tak, jak to vyžaduje § 102
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odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů), které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
7. Obec bere na vědomí, že ORP pro realizaci svých bezhotovostních plateb může
používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Obec
uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Obec výslovně souhlasí se
zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách ORP
včetně podpisů ke smlouvě připojených.
8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se ukáže důvod neplatnosti jen takové části
smlouvy, kterou lze od jejího ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část,
lze-li předpokládat, že smlouva by byla uzavřena bez neplatné části, rozpoznala-li
by strana neplatnost včas. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného
odkladu neplatnou část smlouvy novým platným ustanovením.
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle,
že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv
z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Trpístech dne: d/m/r/

Ve Stříbře dne: d/m/r/

Obec Trpísty

Město Stříbro

jméno: Josef Pavlas, starosta

Jméno: Bc. Karel Lukeš, starosta

Přílohy:
1. Kalkulace a harmonogram podle čl. IV. odst. 2.
2. Doplňujícího seznamu podnětů/požadavků podle čl. IV. odst. 3.
3. Usnesení Zatupitelstva ORP………..
4. Usnesení Rady (Zastupitelstva) Obce…

Příloha č. 12
usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 1. března 2017
Oprava tiskové chyby z 22. zasedání Zastupitelstva města Stříbra ze dne 25.01.2017:
-

původní usnesení –

II. SCHVALUJE:
8.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, zadání Změny č. 2 Územního plánu Stříbro.

III. NESCHVALUJE:
1.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto
usnesení.

III. ODROČUJE:
1.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, zadání změny č. 2 Územního plánu Stříbro.

III. UKLÁDÁ:
1.

Zajistit ………….

Opravují se chyby :
- v bodě 22/II – bod
8.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, zadání Změny č. 2 Územního plánu Stříbro.
omylem uvedeno v bodě II. SCHVALUJE – správně má být uvedeno v bodě
22/IV/1 a zařazeno do bodu IV. ODROČUJE.

- přečíslování IV. ODROČUJE a V. UKLÁDÁ
-

opravené usnesení –

II. SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program jednání 22. zasedání Zastupitelstva města Stříbra.
Zpracovatele zápisu Bc. Jana Macáka a ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Jiří
Bohuslav a Miroslav Votava.
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Vladislav Moravec, Ing. Petr Strankmüller, Blahoslav
Kupec.
Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto
usnesení.
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017 uvedená v
příloze č. 02 tohoto usnesení.
Předložení opětovného pracovního materiálu „Majetkoprávní úkony II - v areálu bývalých
kasáren Stříbro a zrušení sdružení Stříbro Waystone Development“ do dalšího jednání
zastupitelstva města.

7.

Veřejnoprávní smlouvu č. 01/FPP/2017 o poskytnutí dotace na rok 2017 pro Farní
charitu Stříbro uvedenou v příloze č. 03 tohoto usnesení.

III. NESCHVALUJE:
1.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto
usnesení.

IV. ODROČUJE:
1. V souladu s ustanovením § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, zadání změny č. 2 Územního plánu Stříbro.
V. UKLÁDÁ:
1.

Zajistit …………..

