
uzavřená v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č . 89l20l2 Sb,, obč anské ho zákoní ku, ve
znění  pozděj š í ch předpisů

L smluvni stranv

obiednatel:
Obchodní  jmé no:

sí dlo:
zastoupený ve věcech smluvní ch:
IC:
telefon:
e-mail:

Obec Babylon
Babylon 27 ,344 01 Domaž lice
Pavel Bambásek, starosta obce
0057255I
+ 42072485766I
starosta@babylon-obec. cz

dále pro ú č ely té to smloulry oznaěovaný iako ,,objednatel"

a

zhotovitel:
Obchodní  jmé no:

se sí dlem:
I č o:
Bankovní  spojení :
telefon,:
E-mail:

Radim Koura

02865726

dále pro ú ěely té to smlouly oznaěovaní  jako_,,áotovitel"

I I . Předmět smlouvy

Předmětem plnění  té to smlouly je taková č innost, její mž  cí lem je zajistit pro objednatele
dotaci z ú střední ch zdrojů  !a&i
programu Podpora obnow a rozvoie venkova - MMR pro rok 2021 - akce ..Výstavba a
modernizace sportoviš tě - Babvlon'o. Tato č innost v sobě mj, obsahuje organí zaci práce,
lizeni a zajiš té ní  takových pří pravných ěinností  nezbytných k řádné mu splnění  pož adované ho
předmětu smlouly.

Hmotným, rnýsledkem ěirrrrosti prováděné  dle té to smlouvy bude ť rnanč ní  pří spěvek (dotace)

obdrž ený na zé l< ladě ž ádosti o poskytnutí  pří spěvku (dotace) lrypracované  zhotoviteli.

I I I . Mí sto plnění

Kontaktní m mí stem pro ú ěely plnění  té to smlouvy byl stranami dohodnut Obecní  uřad v obci
Babylon, kde budou objednateli pledávány potŤ ebné  dokumenty, Kontakhri osobou,
zmocněnou objednatelem k zajiš tění  souěinnosti mezi smluvní mi stranami ve věci plnění  té to
smlouly, byl ustanoven starosta obce Pavel Bambásek.



1.

IV. Doba plnění

Předmět smlouly, tj. lypracování  ž ádosti o poskytnutí  pří spěvku (dotace) bez vad a

nedodělků  vč etně popisu charakteristiky projektu, bude předána objednateli nejpozději do
5 pracovní ch dní  před uplynutí m lhů ty stanovené  k odevzdání  ž ádosti o dotaci
pří sluš né mu správní mu orgánu. Pokud budou ke kompletaci ž ádosti třeba dalš í  stanoviska
a vyjádření  veřejnoprávní ch orgánů , budou tyto zí skány ve vzájemné  spolupráci
objednatele a zhotovitele. Obdrž ení  pří spěvku se předpokládá v r.202I , pí ip.2022. Poktld
by vš ak tento pří spěvek byl na základé  ž ádosti zpracované  áotovitelem obdrž en v
pozdějš í m období , bude se i v tomto pří padě jednat o plnění  předmětu smlouly dle té to

smlouvy.

Pokud zhotovitel prokazatelně dolož i, ž e mu nebyla poskytnuta dojednaná souč innost
objednatele ve věci předmětu smlouvy (viz č l. il smlouly) ěi ž e pro ú ěely č innosti
zhotovitele směřují cí  k naplnění  té to smlouvy nebyly dalš í mi právnickými ěi frzickými
osobami poskytnuty ať  j iž  výsledky jejich č innosti č ij iná sjednaná souč innost vyplývají cí
z právní ch vztabl založ ených ve smyslu ěl. VI I , bod 1 smlouly, nemů ž e být nesplnění
sjednané ho termí nu plnění  kvalifikováno jako poruš ení  smlouly ze strany zhotovitele,
Zhotovitel je vš ak povinen jakmile zjistí , ž e vázne souč innost ať  j iž  objednatele č i dalš í ch
osob podí lejí cí ch se na ěinnosti dle té to smlouvy, takový poznatek bez prodlevy sdělit
objednateli. Analogicky stejná práva má i objednatel.
Pokud by takové to neplnění  souč innosti, jak je výš e napsáno, mělo mí t vliv na splnění
termí nu dojednané ho v bodě 1 tohoto ustanovení  smlouly, pak tuto skuteěnost áotovitele
pí semně sdělí  objednateli a pož ádaji o sjednání  nápraly. Pokud by nebyla sjednána

okwnž itá náprava, mů ž e zhotovitel za té to situace od smlour,y odstoupit. Analogicky
stejná práva má i objednatel.

Za nesplnění  termí nu není  mož né  považ ovat situaci, kdy v dů sledku rozhodnutí  lydané ho
veřejnoprávní m orgánem \ ,yvstala potřeba doplnění  ž ádosti a v dů sledku toho bez
zaviné ni zhotovitele nemohl být naplněn předmět ěinnosti v pož adované m termí nu.

V. Cena

Smluvní mi stranami byla sjednána za č innost konanou dle té to smlouvy odměna sestávají cí :

L Z pevné  stanovené  smluvní  č ástky ve \ .ýš i 20.000,- Kč  bez DPH za ž ádost zpracovanou
ve smyslu předmětu té to smlouvy.

2. Z cilové  č ásti odměny (dotace), která je stanovena ve výš i 3 7o ze smluvně přiznané ho
pří spěvku ú střední m orgánem státní  sprály na podkladě ž ádosti nebo ž ádostí
zpracovaných ve smyslu předmětu plnění  té to smlouvy, Pro plipad, ž e by uvedený
pří spěvek nebyl ú střednim orgiánem poskytnut v roce, pro který byla ž ádost zpracována a
podána, smluvní  strany se dohodly, ž e nárok na odměnu speciť tkovanou v bodě 2 tohoto
ustanovení  smlouly nezaniká, pokud kdykoli v následují cí m období  bude objednateli
poskytnut pří spěvek na podkladě dokumentace a ž ádosli zpracované  dle té to smlouly, a to
byt' i ěásteěně upravené  áotovitelem, Takté ž  nemů ž e mí t vliv na pí izné ni a uhrazení
odměny skuteč nost, ž e v dů sledku zaviněné  č innosti č i neěinnosti objednatele byl
pří spěvek následně ú stř. orgtinem nebo jeho agenturou sní ž en. V takové m pří padě má
zhotovitel nárok na odměnu v pů vodní  výš i.

3.



J. smluvní  strany dosáhly shody v tom, ž e áotovitel má za ú č elem ochrany svých zájmů

mí t zajiš těno právo pří stupu k informací m roáodným pro přiznání  č ásti smluvní  odmlnl

dle boáu 2 toňoto ěltí nku Š mlouvy. Za tí m ú ěelem se objednatel zavazuje sdělit áotoviteli

neprodleně po uzavření  smloulY o poskytnutí  pří spěvku nebo po obdrž ení  finanč ní ho

přispěvku (podle toho, kteď'okamž ik nastane dří ve) tuto skuteč nost zhotoviteli.
'ou3| anatet 

idělu.," t i.to zhoioviteli právo vyž adovat po ú střední m orgánu informaci o

smiouvě a o její m plnění  (zejmé na kd}  bylo z t itulu té to smlouly a v jaké  rýš i poskytnuto

peněž ité  plnění ).

VL Platební  podmí nky

zaplaceni ceny dle ěl. v, bod 1, se objednatel zavazuje zaplatlt do 7 dnů  po potvrzení  o

pré dani a převzetí  zpracované  ž ádosti ú střední m orgánem nebo jeho agenturou a to na

zí kladě koneěné  faktury áotovitele,

po smluvní m pí iznáni í inanč ní ho pří spěvku a jeho vyplacení  na ú č et objednatele dle té to

smlourry sdeli do 15 dnů  objednatel tuto skuteč nost pí semně zhotoviteli, kter"ým na

podkháě toho bude lystavena iaktura na č ástku dle ěl. V, bod 2 se splatností  15 dnů .

pro pří pad plodlení  se zaplacení m vyfakturované  odměny se sjednává ú rok z prodlení  ve

\ďš i 0,02 Yo z dIuž né  é ástky zakaž dý den prodlení  s placení m,

VI I . Jiná ujednání

smluvní mi stranami bylo dohodnuto, ž e objednatelem budou áotoviteli samostatně

uhrazeny naklady j imi vynalož ené  na ú hradu notářských a správní ch poplatků , jakož  i

naklady spojené  s pořizování m kopií  listin, a to na základě lyú ětování ,

smluvní  stí any se zavazujl,ž e budou dodrž ovat mlč enlivost o vš ech ú dají ch, o kter,ých se

od druhé  strany nebo v iámci spolupráce sní  dozví , a zjejichž  povahy r,yplývá, ž e je

v zájmu smluvní  strany, aby zů stály utajeny, zejmé na o skuteěnostech, které  tvoří  předmět

obcňodní ho tajemství  ve smyslu obchodní ho zákoní ku. smluvní  strany se zavazuji, ž e tyto

ú daje nesdělí  áni nezpří stupní  třetí  osobě bez qýslovné ho souhlasu druhé  strany.

pokud by bylo zapotřebí  k naplnění  záměrů  sledovaných touto smlouvou sdělit některé

skuteěnŇti,-o niciž  lze předpokládat, ž e tvoří  předmět obchodní ho tajemství  né které  ze

stran třetí m osobám, mů ž e se tak stát pouze po předběž né m souhlasu dotč ené  strany,

zhotovitel i objednatel mají  právo od smlouly odstoupit v pří padech uvedených v té to

smlouvě. odstóupení  se dlje pí semným oznámení m druhé  smluvní  straně a musí  být

takté ž  druhé  straně buď prědano č i doruěeno poš tou. Za doruč enou se má i pí semnost

zaslaná prostřednictví m poskytovatele poš tovní ch služ eb druhé  straně na adresu její ho

sí dla, którou její  adresát Ódmí il převzí t, pří padně j inak memož nil její  doruč ení , v takorlé m

pripade se pisěmnost považ lje za doruěenou 5 dnem od její ho odeslání . Zhotovitel má

u takouom pripade právo na ú hradu ú č elně lynalož ených nákladů  spojených s plnění m

té to smlouvy.

1.

J.

1.
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4.



5, Tato smlouva se neváahuje na lryŤ izováni zálež itosti ve věci poskytnuti ú věru

6.

7.

ú stavem na financování  dané ho projektu č i na jakoukoli j inou formu zajiš tění  finanění ch
prostředkŮ.

Předmět č innosti rovněž  nezahrnuje ltyří zeni ú zemní ho nebo stavební ho povolení  č i
zpracové ní  ekologické ho auditu tzv. EIA na projekty uvedené  v č l, IL

Za neplněni termí nu pro věasné  podání  ž ádosti není  mož né  povť ovat situaci, kdy bez
zaviné ni zhotovitele nebylo lydáno stavební m uřadem vč as stavební  povolení  ěi j iné
rozhodnutí  veřejnoprávní ho orgánu.

Objednatel se zavazlje, ž e veš keré  dokumenty a instrukce, jakož  i výsledky č innosti
zhotoviteie neposkytne j iné  osobě bez souhlasu zhotovitele, jelikož  zmí něné  dokumenty a

výsledky jejich č innostijsou zhotoviteli povť ovány zajejich obchodní  tajemství  se vš emi
dů sledky z toho plynoucí mi.

V pří padě, ž e se áotovitel v pruběhu plnění  smlouly stane plátce DPH, bude k
fakturované  č ástce připoč tena daň z přidané  hodnoty v platné  výš i.

9.

vI  . závěreěné  ustanovení

Tato smlouva a právní  vňahy znl lyplývají cí  se ří dí  č eským právem. Její  platnost a ú č innost
nabývá dnem podpisu.

Změny a doplňky mohou být prováděny pouze pí semně se souhlasem obou stí an.

Tato smlouva se lyhotovuje ve 2 vyhotovení ch, přič emž  kaž dé  má platnost originálu. Jedno
lyhotovení  si ponechá objednatel ajedno si ponechá áotovitel.

Obě strany potvrzují , ž e smlouvu lzalřely dobrovolně a bez nátlaku jako lýraz svobodné
vů le obou stran.

V Babyloně dne 09.122020

21 ; ;ň; ; i
Pavel Bambásek, statosta obce

8,

V Babyloně 09,12,2020

áotovitel
Radim Koura


