Materiál číslo: 11/7/2/2020
Materiál pro 11. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, konané dne 14. 9. 2020
Název materiálu: Smlouva o spolupráci obcí
Zpracovala, předkládá: Dagmar Novosadová, starostka
V Kuníně dne 8. 9. 2020
Důvodová zpráva:
Mikroregion Odersko realizuje projekt v rámci OPŽP na nákup kompostérů a štěpkovačů pro občany. Podal
žádost o dotaci, musí být ošetřeno smluvně.

Smlouva o spolupráci obcí
na projektu „Kompostuj s Mikroregionem Odersko“

MIKROREGION ODERSKO, IČ 70953201
zastoupen předsedou Ing. Liborem Helisem
Sídlo: 742 35 Odry, Masarykovo nám. 25
IČ: 709 53 201
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Odry
Číslo účtu: 1771749399/0800
(dále jako nositel projektu)
a
obec Heřmanice u Oder
zastoupena starostkou Mgr. Vendulou Jarošovou
Sídlo: Heřmanice u Oder č.p. 47, PSČ 742 35
IČ: 006 00 750
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 182438774/0300
(dále jako účastník smlouvy)
a
obec Heřmánky
zastoupena starostou Bc. Romanem Münsterem
Sídlo: Heřmánky č.p. 282, PSČ 742 35
IČ: 006 00 768
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Odry
Číslo účtu: 23122801/0100
(dále jako účastník smlouvy)
a

obec Jeseník nad Odrou
zastoupena starostou Mgr. Tomášem Machýčkem
Sídlo: Jeseník nad Odrou č.p. 256, PSČ 742 33
IČ: 002 97 976
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
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Číslo účtu: 1760110389/0800
(dále jako účastník smlouvy)
a
obec Kunín
zastoupena starostkou Dagmar Novosadovou, Dis.
Sídlo: Kunín č.p. 69, PSČ 742 53
IČ: 006 00 733
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1760145389/0800
(dále jako účastník smlouvy)
a
obec Luboměř
zastoupena starostou Mgr. Jiřím Vlčkem
Sídlo: Luboměř č.p.93, PSČ 742 35
IČ: 002 98 158
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Odry
Číslo účtu: 9726801/0100
(dále jako účastník smlouvy)
a
městys Spálov
zastoupen starostkou Ludmilou Sucháčkovou
Sídlo: Spálov č.p. 62, PSČ 742 37
IČ: 002 98 387
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1766124319/0800
(dále jako účastník smlouvy)
a
obec Šenov u Nového Jičína
zastoupena starostou Ing. Jaromírem Kadlecem
Sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 607 98 432
Bankovní spojení: ….
Číslo účtu: ….
(dále jako účastník smlouvy)

obec Vražné, IČ: 62351290
zastoupena starostkou Ing. Gabrielou Grzegorzovou
Sídlo: Vražné č.p. 37, PSČ 742 34
IČ: 623 51 290
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Nový Jičín
Číslo účtu: 170876881/0300
(dále jako účastník smlouvy)
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uzavírají podle § 46 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 1746 občanského zákoníku tuto smlouvu:

Článek I.
Vymezení předmětu smlouvy
1. Účastníci smlouvy, se zavazují společně realizovat projekt „Kompostuj s Mikroregionem Odersko“,
jehož nositelem/žadatelem bude Mikroregion Odersko. Projekt bude vypracován za účelem
společného získání finančních prostředků (dotace) z:
a) Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, prioritní osy 3, investiční priority 1, SC 3.1,
podporovaná aktivita 3.1.1 – předcházení vzniku komunálních odpadů.
b) rozpočtu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Programu podpory financování akcí
s podporou EU (bude-li vyhlášen).
2. V rámci projektu výše uvedení účastníci smlouvy společně pořídí kompostéry, štěpkovače,
kontejnery na textilní odpad a elektroodpad (dále jen „majetek“).
3. Pořízený majetek bude dále bezplatně zapůjčen obcím zapojeným do projektu, dle rozdělení
uvedeného v analýze potenciálu produkce odpadů zpracované pro projekt „Kompostuj
s Mikroregionu Odersko“.
4. Předpokládané náklady projektu:
a) Projektová příprava a administrace:
215.380 Kč vč. DPH
b) Realizační:
5.491.000 Kč vč. DPH

5. Výše dotace:
a) v rámci OPŽP činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
b) v rámci MSK (dle podmínek výzvy, bude-li vyhlášena).
6. Jednotliví účastníci se zavazují dodržet všechny závazné parametry stanovené poskytovatelem
dotace pro použití dotace v rámci Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo ve Smlouvě o poskytnutí
dotace.

Článek II.
Způsob financování a vypořádání majetku
1. Nositelem projektu dle článku I. této smlouvy je Mikroregion Odersko, který je oprávněn k podání
žádosti, přijetí dotace a dalších aktivit nutných k její administraci. Veškeré náklady projektu budou
hrazeny prostřednictvím běžných účtů Mikroregionu Odersko.
2. Účastníci smlouvy se dohodli, že veškerý majetek pořízený v rámci projektu dle článku I. této smlouvy
je a zůstane výlučným vlastnictvím Mikroregionu Odersko po celou dobu udržitelnosti projektu,
stanovenou poskytovatelem dotace. Mikroregion Odersko uzavře s jednotlivými účastníky smlouvy
o výpůjčce a následném darování (po uplynutí stanovené doby udržitelnosti projektu) majetku
pořízeného z prostředků dotace, dle rozdělení uvedeného v analýze potenciálu produkce odpadů
zpracované pro projekt „Kompostuj s Mikroregionu Odersko“.
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3. Účastníci smlouvy se dohodli, že veškeré vyvstalé vlastní náklady projektu, které vzniknou, budou
hrazeny z rozpočtu každé na projektu zúčastněné obce, a to v poměrné výši nákladů odpovídající
hodnotě podílu předmětu projektu, který bude pro každou zúčastněnou obec finálně pořízen.
4. Jednotlivé obce (účastníci) se budou na financování projektu společně podílet a to tak, že uhradí
poměrné vlastní náklady vzniklé v průběhu přípravy žádosti o dotaci a následné realizace projektu.
5. Nositel projektu vystaví účastníkům 2 faktury:
- 1. zálohová faktura bude vystavena po ukončení zadávacího řízení na dodávky a po podpisu
smlouvy s vybraným/i dodavatelem/dodavateli na předmět plnění. V této faktuře budou
účastníkům fakturovány skutečné realizační náklady za nákup komodit projektu, a to na
základě cen vzešlých ze zadávacího řízení na dodavatele kompostérů, štěpkovačů a
kontejnerů, atp. (majetku). Dále budou účastníkům fakturovány poměrné náklady za
projektovou přípravu a administraci projektu (zpracování analýzy, podání žádosti o dotaci,
realizaci VZ, dotační management atp.). Poměrná výše nákladů bude vycházet z % podílu
účastníka smlouvy na realizačních výdajích projektu.
- 2. faktura bude vystavena po ukončení realizace (obdržení dotace z OPŽP) a bude vystavena
jako vyúčtování předešlé zálohy a vyúčtování získané dotace z OPŽP.
6. Případná získaná dotace na projekt z Moravskoslezského kraje bude zúčtována s obcemi samostatně,
po závěrečném vyúčtování s poskytovatelem dotace (MSK).
7. Platby budou uskutečňovány formou bezhotovostního převodu finančních prostředků s lhůtou
splatnosti 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

Článek III.
Odstoupení účastníků od smlouvy a sankce
1. Smluvní strany mohou platnost této smlouvy ukončit vzájemnou dohodou v písemné formě.
2. Každý z účastníků smlouvy je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupivší účastník uhradí
nositeli projektu veškerou škodu mu vzniklou v důsledku účastníkova odstoupení, zejména pak
případné sankce, uložené poskytovatelem dotace, případně jiným k tomu oprávněným subjektem.
V případě nedodržení závazných parametrů Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou veškeré sankce a
odvody uložené poskytovatelem dotace či příslušným finančním úřadem hrazeny tou smluvní
stranou, která závazné ukazatele nedodržela.

Článek IV.
Ostatní ujednání
1. V případě, že nositel projektu nezíská finanční prostředky z dotačního programu uvedeného v čl. I,
bodu 1. a), nebude dále projekt realizován, tato smlouva pozbude platnosti a smluvní strany jí
nebudou nadále vázány. O těchto skutečnostech bude nositel projektu účastníky smlouvy písemně
informovat bez zbytečného odkladu.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na celou dobu realizace projektu stanovenou
poskytovatelem dotace.
3. Změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě,
které musí schválit valná hromada Mikroregionu Odersko (MO) a zastupitelstva obcí – účastníků
smlouvy. Veškerá právní jednání budou podepisována předsedou MO a starosty obcí – účastníků
smlouvy.
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4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, že ujednání obsažená v této smlouvě
odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvnímu stranami.
6. Uzavření této smlouvy schválila …. valná hromada Mikroregionu Odersko dne ……, usnesením číslo
…….
7. Doložka platnosti právního úkonu podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Heřmanice u Oder na svém ... zasedání dne …, usnesením
číslo….
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Heřmánky na svém …. zasedání dne …, usnesením číslo
….
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou na svém ... zasedání dne …, usnesením
číslo ….
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Kunín na svém ... zasedání dne …, usnesením číslo ….
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Luboměř na svém ... zasedání dne …, usnesením číslo ….
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo městyse Spálov na svém ... zasedání dne …, usnesením číslo
….
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Šenov u Nového Jičína na svém ... zasedání dne …,
usnesením číslo ….
Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Vražné na svém .... zasedání dne …, usnesením číslo ….

Podpis

Razítko

Ing. Libor Helis – předseda Mikroregionu Odersko

……………………………………………………

Mgr. Vendula Jarošová – starostka obce Heřmanice u Oder

……………………………………………..…..

Bc. Roman Münster – starosta obce Heřmánky
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.

Datum

…………………………………………………..

Mgr. Tomáš Machýček – starosta obce Jeseník nad Odrou

…………………………………………………..
Dagmar Novosadová, Dis. – starostka obce Kunín

………………………………………………..

Mgr. Jiří Vlček – starosta obce Luboměř

…………………………………………………..

Ludmila Sucháčková – starostka městyse Spálov

………………………………………………….

Ing. Jaromír Kadlec – starosta obce Šenov u Nového Jičína

………………………………………………….

Ing. Gabriela Grzegorzová - starostka obce Vražné

……………………………………………………
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