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zákoník

Smluvnístrany

MěstoŠpindlerův
Mtýn
se síd|em:
Svatopetrská
173,543 51Špind|erův
Mlýn
|Č:00278343
D|Č:CZ00278343
zastoupená:
Mgr.Bohumírem
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Kra1ským
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oddí|B, v|oŽka2674
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čís|o
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l0100
(dálejen,,mandatář',)
(mandanta mandatářtakédále společnějako ,,smluvnístrany,)
smluvnístranyse ve smys|uustanovení
Shorauvedené
Sb., obchodní
$ 566 a nás|.zákonaě. 5,t3/í991
předpisů,
zákoníkve zněnípozdějších
dohod|yna uzavření
následující

mandátnísmlouvy
(dá|ejen ,,smlouva.,)
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PREAMBULE
Mandantmá zď1emrea|izovatprojektnazvaný,,Marketing
cestovníhoruchu - ŠpindIerův
M!ýn...Tento
poekt má spočívat
v marketingua propagaciměsta Špind|erův
Mlýn (dá|ejen ,,projekt..).
Celkové
předpok|ádané
nák|adyprojektu
činí3500000 Kč.
prostředkyna tento projektmimo jinéz Regionálního
Mandantmá zď1emzískatfinanční
operačního
programu
(dá|ejen,,dotační
program..).
NUTS Il Severovýchod
Č|ánek
1

pŘeoruĚrsMLoUVY
1.

Předmětem sm|ouvyje poradenská činnost mandatáře v rámci přípravyprojektu (činnost
projektového
programu
manaŽera)
týkajícíse
dotačního
obsahující
následujícíčinnosti:
projektu
pří|eŽitostí;
a) vytvořenídotačnístrategie
a vyh|edávánídotačních
projektu
prozískánívyššího
b) posouzeníaparametrizování
bodového
odhodnocení;
projektu
c) průběŽné
konzultace
s mandantem;
d) monitorovánízměn
a zpřesněnípodmínek
dotačních
titu|ů;
projektus řídícím
e) konzu|tace
orgánema zprostředkujícím
programu;
subjektemdotačního
f) účast
na jednáních
poskytovate|i
s mandantem
a da|šími
s|uŽebv projektu;
Předmětemčinnosti
mandatářed|e tétosm|ouvyje dá|e komplexnízpracováníŽádosti projektu
programu
v nezbytněnutném
rozsahud|epravideldotačního
podáníŽádosti.
a organizačnízajiŠtění
projektu
podáníŽádostizahrnuje:
Komp|exnízpracováníŽádosti
a organizačnízajiŠtění
a) zpracováníformu|ářeŽádostik projektu;
b) zpracovánípovinnýchpří|ohŽádosti(kromědok|adů
vztahujících
se k Žadatelisamotnému
např.dok|ado přidě|ení
|Čo,d|uhovás|uŽba)
příloha odevzdání
c) zkomp|etování
Žádosti,vŠech
Žádosti;
d) vypořádánípřipomínekk Žádostize strany řídícího
orgánu či zprostředkujícího
subjektu
programu.
dotačního

3.

uvedenýchčinností
Termínyprovedení
budouzáviset na termínuvypsánívýzvy pro předk|ádání
priorityprogramu.
Žádostí
do přís|ušné
Předmětem činnostimandatáře d|e této sm|ouvyje dá|e zajištění řizení projektu a jeho
pro poskytovate|e
závěrečného
vyhodnocení
dotace(imp|ementační
orgán)v poŽadovaném
rozsahu
obsahující
tytočinnosti:
a termínu,
a)
b)
c)
d)
e)

provádění
poradensfuí
programu;
oh|edněpravide|
dotačního
zpracováníprůběŽných
a etapovýchzpráv;
projektu;
zpracováníŽádostio
změnuv rea|izaci
přijednáních
zastupovánÍ
mandanta
s kontro|ními
orgány;
projektua všechpovinnýchpří|oh.
zpracovánizávěrečné
zprávy,včetněvyÚčtování

Mandantse zavazuje mandatářiuhraditza uskutečnění
činností
uvedenýchtomtov Članru1
v Č|ánku
4 sm|ouvy.
odměnusjednanou
sm|ouvy
Č|ánek
2
PRÁVA A PoVlNNosTl MANDATÁŘE
1.

Mandatářje povinenpři p|nění
sm|ouvypostupovat
v zď1mumandanta,
s odbornoupéčí
d|ep|atných
ustanovenízákona Č.513/199íSb., obchodnízákoníka dalšíchprávníchpředpisů,předpisů
programu
přís|ušného
dotačního
a ustanovení
dotace.
sm|ouvyo poskytnutí
činnost'
kteráje předmětem
tétosm|ouvypod|epokynů
mandanta
Mandatářje povinenuskutečňovat
za vady v dokončené
a mandantovi
odevzdané
a vsouladu s jeho z{my. Mandatářneodpovídá
práci,jest|iŽe
pouŽitím
tytovady by|yzpůsobeny
nebovadnýchpodk|adů,
informací
nedostatečných
Toto se vztahujetakéna činnosti
a výstupyz nich
a věcí,předanýchmu ke zpracovánímandantem.
předané
při p|něnítéto
mandatářem
smlouvytřetímosobám.
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3.

jsou vadnénebo nedostatečné,
Zjistí-|i
mandatář,Že podk|ady,kterému by|ypředloŽeny,
je povinen
na to bezodk|adně
mandantaupozornit.

4.

Mandatářse zavazuje,Že bude průběŽně
inÍormovat
mandantao všechskutečnostech
a postupech,
kterézjistípři zařizovánízá|eŽitosti
a jeŽ mohoumítv|ivna změnupokynůmandanta'

5.

Mandatářje oprávněnpo písemném
souh|asumandantauskutečňovat
p|nění
část sm|uvního
prostřednictvím
třetíchosob (např.jinou právnickounebofyzickouosobou).Toto právose vztahuje
na ěinnosti,kterénemůŽemandatářzajistitprostřednictvím
svých zaměstnancůa je-|i to nutné
podpůrných
posudků
např.k vypracování
nezávislých
je mandatář
a vyhodnocení.
K těmtočinnostem
jménemmandatáře,
oprávněnudě|ittřetímosobám p|noumoc k uskutečňování
právníchúkonů
a to v rámc|zmocnění
mandatářemandantem
pod|etétosm|ouvy.
Mandatářje povinenpředat mandantovibez zbytečného
odk|adu,na zák|adě písemné
výzvy
mandanta
věci,kteréza něhopřevza|běhemp|nění
mandátní
sm|ouvy.
pracípřekáŽky,kteréznemoŽňují
Zjistí-|i
mandatářpři zajišťování
řádné uskutečnění
činnosti
způsobem,
a právních
Úkonůdohodnutým
oznámítoneprod|eně
mandantovi,
se kteným
se dohodne
na odstranění
těchto překáŽek.Nedohodnou-|i
se stranyna odstraněnípřekáŽek,popř. změně
sm|ouvyve |hůtě7 dnů,je mandatářoprávněnvypovědětsmlouvuve smyslu ustanovení
s 575
obchodního
zákoníku.
Mandatářiná|eží
v tomtopřípaděčástka,
dosudúče|ně
a nezbytněvynaloŽená
propotřebymandanta.
Mandatářje povinenzachovávatm|čen|ivost
o všechúdajích,
kteréjsou obsaŽenyv projektových,
podk|adech
a rea|izačních
technických
neboo jinýchskutečnostech,
přijdepři plněnítéto
se ktenými
sm|ouvydo styku. Tyto Údaje jsou mandatářempovaŽoványza předmět obchodníhotajemství
mandantave smys|uustanovení
$ 17 zákona č. 513/1991Sb., obchodnízákoník,ve znění
pozdějších
předpisů.

6.

7.

9.

Mandatářje povinenmítuzavřenupojistnousm|ouvu,jejímŽpředmětemje pojištění
odpovědnosti
způsobenou
mandatářeza Škodu
třetíosoběv přímé
souvis|osti
s činností
mandatářetak,aby výše
pojistných
částekby|aúměrnámoŽnýmškodám,které|zev rozumné
mířepředpok|ádat.
Mandatářje
povinenpojistnou
po dobuuskutečňování
platnosti
sm|ouvuudrŽovat
činnosti
v
a řádněa včasplatit
pojistné.

1 0 . Mandatářse zavazujeurčitosobuzodpovědnouza přípravua řízeníprojektu(dá|ejen ,,projektový
jménanové
manažeť.),
tutoosobumůŽezměnitpísemným
sdělenímmandantovi
spolus uvedením
kontaktní
osobya jejíchkontaktních
Údajůtak,aby tatozměna nenaruši|a
p|ynu|ost
poskytovaných
je oprávněnčinit
jakéko|iv
Projektový
manaŽer
s|uŽeb.
za mandatáře
úkonyd|etétosmlouvy.
1 1 . Jako projektový
manaŽerby|mandatářem
ustanoven:
Ing.HanaŽ.Žková,te|.725506 842,e. mai!:
zizkova@cep.rra.cz.Mandantbudeveškeré
informacea podk|adové
materiá|yzasí|attétoosobě.
12. Mandatářse zavazujezhotovitpro mandantanejpozději
do 7 dnůpřed ukončením
výzvynás|edující
pro podáníŽádostio
poskytnutí
nezbytné
programu:
dokumenty
dotacez dotačního
a) Žádosto poskytnutí
dotace,
pří|ohy
b) zpracovatpovinné
Žádosti.
1 3 . Mandatářje povinen předat mandantovijedno vyhotovenídokumentůd|e odstavce 12. Dvě
vyhotovenídokumentůd|e odstavce 12 předá mandatář přímo orgánu dotaěníhoprogramu
přís|uŠnému
k přijímáníŽádostí
a mandantovi
o tompředápotvrzení.
V případěpoŽadavků
dotačního
programupřipravímandatář3 vyhotovení
podobě
dokumentů
d|e odstavce 12 v e|ektronické
poŽadavkům
na CD-R. Formátdatovýchsouborůbude odpovídat
Dotačního
titu|u,pokudjímje
poŽadováno
předloŽení
podobě.
dokumentů
téŽv e|ektronické
14.

Mandatářsi je vědom,Že je ve smys|u$ 2 písm.e) zákona ě. 32012001
Sb., o finanční
kontro|e
je povinenspo|upůsobit
předpisů,
ve veřejné
správěa změně někteýchzákonů,
ve zněnípozdějŠích
při výkonufinanění
při kontro|e
projektua tutosoučinnost
kontro|y
rea|izované
v případě,
Že k tomu
budemandantem
vyzvánposkytne.

plněnízakázkydok|adysouvisející
1 5 . Mandatářje povinenuchovávatpo dobu 10 |et od skončení
s plněnímtétozakázky a povinnostíumoŽnitosobám oprávněnýmk výkonu kontrolyprojektu,
zněhoŽjezakázkahrazena,provést
kontrolu
těchtodok|adů.
1 6 . Mandatářzodpovídáza to, Že předmětp|něníd|e tétosm|ouvybude v sou|adus podmínkami
projektupoŽadovatbezp|atné
smlouvy.Mandant má právo po dobu udrŽite|nosti
odstranění
zjiŠtěných
vad u provedených
činností
d|e tétosm|ouvy,nedohodnou-li
se sm|uvnístranyjinak'
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Bezplatnýmodstraněním
vady se rozumípřepracování
nebo úpravaprovedenýchěinnostíd|e této
sm|ouvy. Mandatář nezodpovídá za vady, které by|y způsobeny pouŽitímvadných
podk|adů
převzatýchod mandanta.
nebonedostatečných
1 7 . Mandatářvýs|ovněproh|ašuje,
Že v rámcip|něnípředmětutétosm|ouvynebudeprovádětkontro|u
sm|uv uzavřených mezi mandantema třetímiosobami v rámci projektu nebo jiných sm|uv
předIoŽených
mandantem.
1 8 . Mandatář dá|e proh|aŠuje,
Že neodpovídáza výběrová řízeni uskutečněnáv rámci projektu,
kteránepod|éhajíjeho
kontrolea jsou pouzejeho prostřednictvím
předáványřídícímu
orgánunebo
programu.
zprostředkujícÍmu
subjektudotačního
Výběrovářízenínepod|éhající
kontrolemandatáře
jsoutakovářízení,
jakozadavate|e
ve kteých mandatářnenízástupcem
mandanta
nebomandantem
neby|ovýs|ovněsjednáno,Že mandatářbude provádětkontro|u
výběrovýchřízeníuskutečněných
samotným
mandantem
nebojinýmsubjektem.
Č|ánek
3
PRÁVA A PoVlNNosTI MANDANTA
1.

jeŽjsou nezbytně
Mandantje povinenpředatvěas mandatářiÚp|né,
pravdivé
a přeh|edné
informace,
p|nění
pokudz jejichpovahynevyp|ývá,
je
nutné
k věcnému
sm|ouvy,
Že má zajistitmandatářv rámci
svéčinnosti.
Mandantje povinenřádně a včas(v písemnědohodnutém
předatmandatáři
termínu)
plněnísm|ouvy.
veškeý|istinný
materiálpotřebnýk řádnému

2.

Mandantse zavazujedodatmandatářinejpozději
podkladyv konečném
do 14.12.2009nás|edující
znění:
a)
b)
c)
d)
e)

4.

5.

7.

přesnouspecifikacipoŽadovaných
marketingových
aktivitměsta;
podrobnýrozpočet
projektua předpok|ádané
projektu;
zdrojefinancování
harmonogram
realizaceprojektu;
- tj.dok|ado přidě|ení
dok|ado právnísubjektivitě
|Čo;
posouzení
dok|ado
finančního
zdravíŽadate|e tj. monitoring
obce zpracovanýMF ČRza
poslední
uzavřenýrok'

Kromě podk|adůvymezenýchv odstavci2 je mandant povinen poskytnoutdalšípodklady
poŽadované
mandatářem
a informace
a to nejpozději
do 7 dnůode dne obdrŽeníŽádosti
mandatáře
pokudse stranynedohodnou
o poskytnutí
těchtopodk|adů
a informací,
najinémtermínu.
Mandantje dá|e povinenposkytnoutmandatářipodkladya informace,kterése oprotipůvodně
předanýmpodk|adům
a informacím
změni|ynebo novépodk|adya informace,
kteréjsou nezbytné
prozpracování
dokumentů
neboposkytnutí
sluŽeb.
podk|adů
podle odstavců2 a 3 tohotoČ|ánkuse
V případěprodlenímandantas poskytnutím
prod|uŽuje
lhůtapro mandatářed|e Č|ánku2 odstavce,|2 o to|ikdní,o ko|ikdní by| mandant
podk|adya informaced|eodstavce4 tohoto
v prodlenís předánímpodk|adů
a informací.
Dodatečné
je mandantpovinenpředatmandatářinejpozději
Čtánku
2 týdnypřed up|ynutím
|hůty
2
d|eČ|anku
předányz jakéhoko|iv
později,prod|uŽuje
odstavce12. Pokudjsoutytopodk|ady
a informace
důvodu
se lhůtaČlanru2 odstavce12 o to|ikdnío ko|ikdnípozdějiby|ypodk|adya informacepředáný.
V případěpředánídokumentů
nebo poskytnutí
pod|e
s|uŽebpřed up|ynutím
|hůtprodlouŽených
tohotobodu mandatářneodpovídáza ty částidokumentů
nebo ty s|uŽby,kteréjsou závislé
na podk|adech
a informacích,
s nimiŽby|mandantv prod|ení.
pro činnost
Mandantje povinenvyfuořitřádnépodmínky
mandatářea poskytovat
mu běhemp|nění
předmětusm|ouvynezbytnouda|Ší
součinnost
a to i po podáníŽádosti přís|ušnému
orgánu
za úče|em
odstranění
formá|ních
nedostatků
Žádosti.
Mandantje povinen mandatářiza činnostprovedenouv sou|adu s touto sm|ouvouvyp|atit
dohodnutou
odměnuv sou|adus Č|ánkem
4 tétosmlouvy.
Mandantse zavazujeinformovat
mandatáředo 14 dnůode dne obdrŽení
rozhodnutí
o poskytnutí
dotace.Součástí
tétoinformacemusíbýttakékopierozhodnutí
o poskytnutí
dotace.

9.

Mandantsouhlasís tím,aby mandatářpouŽíva|
referencez plněnípředmětutétosmlouvy(zakázky)
pro úče|y
podporya výběrovářízeni'
svémarketingové
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1 0 . Pro Účelyposkytovánísoučinnosti
určujemandant,jako kontaktníosobu oldřicha Šimka,
mobi!/te|.:
603 558 857,e.maiI:oldsimek@volny.cz.
poŽadavky
Veškeré
na poskytnutísoučinnosti
budouze stranymandatáředoručovány
tétoosobě. Mandantje oprávněntuto kontaktní
osobu
jednostranně
jménatétonovékontaktní
změnitpísemnýmsdě|ením
mandatářispo|us uvedením
osobya jejichkontaktních
údajů.
1 1 . Mandantse tímtoudě|ujemandatářip|noumoc k uskutečňování
vŠechprávníchÚkonůjménem
mandantav rámci p|něnípředmětutétosm|ouvy.V případěpotřebyvystavímandantmandatáři
předmětutétosm|ouvyp|noumoc na samostatné
k p|nění
|istině.
P|atnostplnémocikončí
současně
p|atnosti
s ukončením
tétosmlouvy'
Č|anek
4
oDMĚNA A PLATEBNípooruÍnrv
Ce|kováodměna mandatářeza sp|něnÍpředmětutétosm|ouvyčiní195000 Kč bez DPH (slovy:
jednostodevadesátpěttisíckorunčeských).
jako maximá|ní
Tato odměnaje dohodnuta
a nepřekročitelná
za
p|něníd|e
celédokončené
a vyhodnocené
tétosm|ouvy.
předmětutétosm|ouvyspecifikovano
1. Za p|něníčásti
v Č|anku
1 odstavci1 sm|ouvyná|eŽí
mandatáři
odměnave výši'10000 Kčbez DPH (s|ovy:
desettisíckorunčeských).
předmětutétosm|ouvyspecifikované
2.
Za p|něníčásti
v Č|ánku
1 odstavci2 smlouvyná|eŽí
mandatáři
odměnave výši55 000 Kčbez DPH (s|ovy:
padesátpěttisíckoruněeských).
3.

předmětutétosm|ouvyspecifikované
Za p|něníčásti
v Č|ánku
1 odstavci3 smlouvyná|eŽí
mandatáři
odměnave výŠi
130000 Kčbez DPH (s|ovy:jednostotřicettisíckorunčeských)'

4.

V odměněmandatářeuváděnév tomtoč|ánku
nenízahrnutaDPH. Přís|uŠná
sazba DPH budevŽdy
připočtena
k fakturované
částceve výšidle p|atné
právníúpravyv doběfakturace.
odměna mandatářepodleodstavců,|,2 a 3 tohotoČtántuzahrnujeveškeré
vyna|oŽené
nák|ady
včetněnák|adů
mandatáře,
na cestovné.
odměna nezahrnuje
nák|adyna Vypracování
znaleckého
posudku,ktenýsi mandantpři p|něnípředmětutétosm|ouvyprostřednictvím
mandatáŤe
vyžádá
posudkuvrámci dotačního
neboje mandantkpřed|oŽení
programupovinen.Nák|ady
taktového
posudkuhradív p|némrozsahumandant,a to bud'přímona zák|adě
na Vypracování
zna|eckého
fakturyvystavenézna|cem na jeho osobu nebo na zák|adě skutečněvyna|oŽených
nák|adů
mandatáře,kterébudou mandantovipřefakturovány
a doloŽenydok|adyprokazujícími
uhrazení
mandatářem.
těchtonák|adů

5.

6.

7'

odměnapod|eodstavce1 tohotoČtanruve výŠi
po podpisutéto
10 o0o Kč+ DPH budefakturována
sm|ouvy.Smluvnístranyse dohod|y,Že ke dni podpisusm|ouvydocházík uskutečnění
dí|čího
p|nění
zdanite|ného
a mandatářem
budevystavena
faktura- daňovýdok|ad.
odměnapod|eodstavce2 tohotoČtánku
budefakturována
nás|edujÍcÍm
způsobem:
po podánía zaregistrováníŽádosti
a) Častrave výši20 ooo Kč+ DPH budefakturována
k projektu
programu.
u řídícího
orgánučizprostředkujícího
subjektudotačního
Sm|uvní
stranyse dohod|y,
Že k datu podánía zaregístrování
Žádostidocházík uskuteČnění
plnění
dí|iíhozdanite|ného
a mandatářem
budevystavena
faktura- daňovýdok|ad;
b) Částt<a
ve výši 35 000 Kč + DPH bude fakturovánapo rozhodnutí
o administrativní
shodě
projektu
programu,
ze stranyřídícího
orgánučizprostředkujícího
subjektudotacního
bez oh|edu
na výsledekrozhodnutí.
Smluvnístranyse dohod|y,
Že k daturozhodnutí
o administrativní
shodě
p|něnía mandatářembude vystavenafakturadocházík uskutečnění
dí|čího
zdanitelného
daňovýdok|ad.

8.

odměnapod|eodstavce3 tohotoČ|anrubudefakturována
nás|edujícím
způsobem:
po vydáníRozhodnutí
a) Častrave výši25 000 Kč+ DPH budefakturována
o poskytnutí
dotace.
Sm|uvnístrany se dohod|y,Že k datu vydáníRozhodnutídochází k uskuteČnění
dí|čího
p|něníamandatářem
zdanite|ného
budevystavena
faktura_ daňovýdok|ad'
b) Častta ve výši 80 000 Kč + DPH bude fakturovánapo dí|čích
částkáchpod|e ukončení
jednot|ivých
jinak.Přesná
pokudse stranynedohodnou
finančních
nebověcnýchetap projektu,
data a výšetěchto fakturacíbudou stanovenyv písemnéformě (v podobě zápisu z jednání,
protoko|u
o ukončení
etapyapod.)'Sm|uvní
Že vŽdyk datupodpisutakového
stranyse dohod|y,
protoko|udocházík uskutečnění
p|něnía mandatářembude vystavena
dí|ěího
zdanite|ného
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faktura- daňovýdok|ad.Pokudby se sm|uvní
stranynedohod|y
takjak je uváděnoshorabudou
dí|čí
částkyfakturoványv poměrnévýŠiv návaznostina zpracováníprůběŽných
a etapových
programu.Sm|uvnístranyse pro tento
orgánudotačního
zpráv a jejichpředánípřís|ušnému
případdohod|y,
Že vŽdyk datupředáníprůběŽné
neboetapovézprávyřídícímu
orgánudotačního
programudocházík uskutečnění
p|něnía mandatářembude vystavena
dí|čího
zdanitelného
faktura- daňovýdok|ad.
monitorovací
c) Častrave výši25 000 Kě + DPH bude fakturovánapo předánínávrhuzávěrečné
zprávyprojektumandantovi.
Sm|uvnístranyse dohod|y,Že ke dni předánínávrhuzávěrečné
p|nění
monitorovací
zprávy projektumandantovidocházík uskutečnění
zdanite|ného
dí|čího
a mandatářembudevystavenafaktura- daňovýdok|ad.
9.

sp|atnost
veškeýchfakturvystavených
mandatářemdo 14 dnůode dne
stranysjednávají
Sm|uvní
jejichvystavení.
Za den Úhradyfakturyje sm|uvními
stranamipovaŽovánden, kdy mandantodeš|e
prostředkyze svéhopeněŽního
ústavuna Účetmandatáře.
finanční

slTř[:
t.

2.

poruŠí
hrubýmzpůsobem
svépovinnosti
vyplývající
z tétosm|ouvy,
V případě,Že mandatářzv|ášt'
je povinenzap|atit
pokutuve výši10 o/o
mandantovi
sm|uvní
z uhrazené
cenyvčetněDPH.
mandantas předánímdokumentů
mandatářid|e odstavcŮ2 a 3 Članru3
Pro případzpoŽděnÍ
odměnymandatářea to v tétovýši:
se sjednávánavýšení
2o/ozodměnydle odstavcet Č|anku
4 tétosm|ouvy,
a to zakaŽdýden
a) za1. aŽ 5. den prod|ení
prodIení;
% z odměnydle odstavce1 Članru4 tétosmlouvy,a to zakaŽdýden
b) za6. aŽ 9. den prod|ení5
prodlení;
10 o/o
z odměnyd|eodstavcet Članru4 tétosm|ouvy,
a to zakaŽdý
c) za 10.aŽ 14.den prodlení
prod|ení.
den
předánynejpozději
nebudoumandantem
7 dnůpřed ukončením
výzvy,mandant
Pokuddokumenty
v nejb|iŽším
bere na vědomí,Že projektnebudezpracovándo tétovýzvya přesunese do da|ší,
termínu.
moŽném
je mandatářpovinendokoněitvšechny
V případě,Že bude sm|ouvavypovězenamandantem,
nebo předem dohodnutéúkonya mandantje povinen uhraditvšechnyp|atby
rozpracované
v sou|adus ustanovením
Č|ánku
1 tétosm|ouvy.
mandatářem
za činnostijiŽ
uskuteěněné

4.

je mandantpovinenzap|atitmandatářiúrok
úhradyfakturyve |hůtě
Pro případnesp|nění
sp|atnosti
částkyza kaŽdýi započatý
ve výši0,05% z d|uŽné
den prod|ení.
z prod|ení
prostředků
formá|ních
nedostatků
Žádostizaviněných
finančních
z důvodů
V případěnepřidě|ení
mandatářem,bude mandatářemvrácenace|á dosud uhrazenáodměna a mandatářje povinen
pokutuve výŠi
10 % z dosudfakturované
sm|uvní
ceny.
zap|atit
a nedodámu řádně
V případěkdy po podáníŽádostineposkytnemandantmandatářisoučinnost
formálních
Žádostia dojdek nepřidě|ení
finančních
nedostatků
a včaspok|adynutnék odstranění
prostředků
formá|ních
nedostatků
nenímandantoprávněnpoŽadovat
z důvodů
v tétosouvis|osti,
po mandatářivráceníce|édosud uhrazenéodměnyani zap|acenísm|uvnípokutyd|e odstavce
5 tohotoČtanru'

7.

ísankcí:
ZpůsobvyÚčtován
.

pokutu,Úrok z prod|ení)
můŽevyúčtovat
oprávněnástrana straně povinné.
sankci (sm|uvní
sankce opravňuje
Ve vyúčtování
musíbýt uvedenoto ustanovení
smlouvy,kterék vyÚčtování
ce|kové
výšesankce;
a způsobvýpočtu

.

Stranapovinnáse musí k vyÚětovánísankce vyjádřitnejpozdějido pěti dnů ode dne jeho
souh|así.Nesouh|así-|i
strana povinná
obdrŽení,jinak se má za to, Že s vyÚčtováním
|hůtě
sdě|itoprávněné
stranědůvody,
sankce,je povinnapísemněve sjednané
s vyÚčtováním
pro kterévyÚčtování
sankceneuznává;
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.

sankci lze uplatnitnejpozdějido dvanáctiměsícůod dne, kdy nárok na vyÚčtování
majetkové
sankceyznik|.Marnýmuplynutím
tétolhůtynárokna zaplacenisankcezaniká(totéŽ
se vztanu1e
i na Úrokz prod|ení).
Slranapovinnáje povinnauhraditvyÚčtované
a nerozporované
sankced|eodstavce7 nejpozdějido
čtrnácti
dnůod dne obdrŽení
přís|ušného
vyÚčtování'
Stejná|hůtase vztahujei na Úhraduúroku
z prod|ení'
Č|anek
6

zÁvĚneČruÁ
usrnuoveruí
1.
2.
3.
4.

Sm|uvní
stranyse doLtod|y,
Že právnívztahyve smlouvěvýs|ovněneupravené
a z ni vyp|ývající,
se řídízákonem
č.513/1991
Sb.,obchodnízákoník,
ve zněnípozdějších
předpisů.
Tatosm|ouvanabýváplatnosti
a účinnosti
dnemjejíhopodpisusmIuvními
stranami.
Tato sm|ouvase uzavírána dobu určitou
a to do doby předánízávěrečnézprávyprojektuřídícímu
orgánunebozprostředkujícímu
subjektu
programu
dotačního
dle odstavceg Člankil1 tétosm|ouvy.
Tentosm|uvní
vztahmůŽebýt,mimodůvody
uvedené
v textusmlouvy,ukončen:
a) oboustrannou
vzájemnoudohodou,a to pouzepísemnou
formous tím,Že p|atnost
předmětné
sm|ouvykončí
dnemuvedeným
v tétodohodě;
b) odstoupením
od sm|ouvypři podstatném
porušení
závazkŮtoutosm|ouvoupřijatýchtj.poruŠuje|i druhá sm|uvní
stranasvé povinnostii po té,co by|ak jejichp|něnipiseňne vyzvánaa.na
moŽnost
odstoupení
výs|ovně
upozorněna.
je smlouvaukončena
Jest|iŽe
dohodou,výpovědí
předdokončením
čiodstoupením
předmětup|nění,
sm|uvní
stranyprotoko|árně
provedouinventarizaci
plněníveškeýchčinností
provedenýcn
k oatu,
kdy smlouva by|a ukončenaa na tomto zák|adě provedou vyrovnánívzájemnýc-hzávazkÍj
a pohledávek
z tohopro ně vyp|ývajících.
Veškerézměny tétosm|ouvyje moŽnéprovéstpouze písemnouformou,se souh|asemobou
smluvních
stranformoudodatků.

7.

Sm|ouvase vyhotovujeve čtyřechstejnopisech,
přiěemŽkaŽdáze sm|uvních
stranobdrŽípo dvou
vyhotoveních.

8.

Sm|uvnístranyproh|ašují,
Že ujednánív tétosm|ouvěobsaŽenájsou jim jasná a srozumitelná,
jsoujimi míněnaváŽněa byla uěiněnana základějejichpravéa svobodné
vůte.ruadůkaztohoto
tvrzení
sm|uvní
stranypřipojují
níŽesvépodpisy.

{-)
.--Í

za mandanta
Mgr.Bohumír
starosta

prokuristka
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