Zápis z 10. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 9. 3. 2015
Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, RNDr. Jakub Munzar, Ilona Tučímová, Mgr. Michal
Dupák
Nepřítomní členové rady: --------------------------------Přizvaní hosté dle prezenční listiny
Den a doba konání zasedání: 9. 3. 2015 od 19:30 do 21:30
Místo konání zasedání: jednací místnost obecního úřadu obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek
1) Zahájení zasedání rady
Starosta obce Mgr. Drahovzal (dále jen „starosta“) zahájil zasedání rady obce (dále jen „rada“), dále konstatoval, že
dle prezenční listiny (viz příloha č. 2 zápisu) je přítomno 5 členů rady z celkového počtu 5, rada obce je tak
usnášeníschopná. Starosta představil návrh programu zasedání rady. Jelikož nebylo jiných návrhů od členů rady,
dal starosta hlasovat o následujícím usnesení.
Usnesení č. RO/1/9/3/2015:
Rada obce Velký Osek
schvaluje
program zasedání Rady obce Velký Osek dne 9. 3. 2015 dle přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
2) Jednání s ředitelkou MZŠ
Ředitelka Masarykovy základní školy (ZŠ) Mgr. Zuzana Strejčková informovala radu o hospodaření a činnostech
ZŠ, zejména o vybraném dodavateli myčky do školní kuchyně, o bezpečnostních opatřeních při vstupu do školy.
Rovněž informovala o nutnosti zásadnější opravy podlahy v tělocvičně ZŠ, která byť opravena v minulém roce je
velmi namáhána a jelikož jde o měkké dřevo (smrk), tak pravděpodobně do let by musela být zásadní oprava
(rekonstrukce) učiněna. Starosta sdělil, že s ředitelkou situaci ohledně podlahy v tělocvičně projednával a zatím se
tato záležitost k definitivnímu rozhodnutí odloží do poloviny tohoto roku poté, co bude známo financování a průběh
investičních akcí, jelikož rekonstrukce podlahy je možná v několika variantách – nové parkety z tvrdého dřeva cca
450 tis. Kč, nebo polyuretanový povrch cca 650 tis. Kč. O finanční prostředky na tuto rekonstrukci by mohla škola
požádat již otevřené Středočeské krajské fondy pro rok 2015. Hospodaření ZŠ za rok 2014 a 2015 bylo paní
ředitelkou podrobně pospáno, kromě nákupu myčky a nové počítačové učebny ředitelka vyčlenila prostředky i na
další část kamerového systému směrem ke školnímu hřišti.
3) Projekty obce – 2. etapa podtlakové kanalizace, zateplení obecního úřadu, rekonstrukce ulice
Dukelských hrdinů
Projekty obce jsou dosud realizovány v souladu s očekáváními, podmínkami dotací a smlouvami o dílo.
V návaznosti na zateplení obecního úřadu je třeba vybrat ještě dodavatele nového hromosvodu očekávaný náklad
cca 60 tis. Kč a interiérových úprav cca 500 tis. Kč. K výběru zhotovitele hromosvodu byly předloženy 3 nabídky,
vybrána byla nabídka pana Jana Slepánka, DiS, k realizaci do 31. 5. 2015 za cenu 51 861 Kč s DPH. Projekt na
nové veřejné osvětlení a rozhlas v ulici Dukelských hrdinů by měl být zhotoven za cca 30 tis. Kč, pak proběhne
výběr dodavatele, očekávat lze cenu kolem cca 750 tis. Kč. Starosta navrhl, aby byly finančně vypořádány nové
kanalizační šachty pořízené soukromníky tak, že jim bude uhrazen rozdíl mezi pořizovací hodnotou šachty a
schválenou výší ekologického daru pro 2. etapu kanalizace; tento způsob byl volen s ohledem na fakt, že byly
odkanalizovány novostavby, kde by bylo neefektivní instalovat jiný způsob nakládání s odpadními vodami. Dále
byla předložena ke schválení textace smlouvy o daru na 2. etapu podtlakové kanalizace Velký Osek se
zapracováním podmínek ze zastupitelstva dne 24. 2. 2015.
Usnesení č. RO/2/9/3/2015:
Rada obce Velký Osek
I. schvaluje
nabídku pana Jana Slepánka, DiS., sídlem Poděbrady, na realizaci hromosvodu na budově obecního úřadu
(Ochrana před vlivem atmosférického přepětí) ve výši 51 861 Kč s DPH s dodávkou do 31. 5. 2015;
II. ukládá
starostovi obce zajistit zpracování projektu na nové veřejné osvětlení a rozhlas v rekonstruované ulici Dukelských
hrdinů ve Velkém Oseku za cenu max. do 30 tis. Kč včetně DPH v termínu do 31. 3. 2015;

III. souhlasí
s finančním vypořádáním nových kanalizačních šachet pořízených soukromými majiteli nemovitostí na vlastní
náklady od roku 2011 do zahájení 2. etapy podtlakové kanalizace tak, že těmto majitelům bude uhrazen rozdíl mezi
pořizovací hodnotou kanalizační šachty a stanoveným ekologickým darem na 2. etapu podtlakové kanalizace Velký
Osek;
IV: souhlasí
s textem Smlouvy o daru dle přílohy tohoto usnesení za účelem umožnění poskytování daru na ekologické účely,
zejm. na 2. etapu podtlakové kanalizace Velký Osek.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
4) Záměr na prodej obecních pozemků v NPR Libický luh
Ing. Němeček zpracoval znalecký posudek na většinu obecních lesních pozemků v Národní přírodní rezervaci
Libický luh (NPR) za cenu obvyklou ve výši 4 907 020 Kč, o jejichž odkup projevil zájem stát Česká republika
prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Pozemky jsou pro obec nevyužitelné a do
budoucna budou nadále v NPR. Z výtěžku prodeje mohou být spolufinancovány některé investice v obci. Prodej je
třeba vyvěsit min. na 15 dnů dle § 39 a násl. zákona o obcích, s AOPK již bylo komunikováno, aby podali
příslušnou nabídku.
Usnesení č. RO/3/9/3/2015:
Rada obce Velký Osek
souhlasí
s vyvěšením záměru na prodej obecních pozemků dle obsahu přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
5) Smlouva o finanční podpoře spolkům a organizacím z rozpočtu obce na rok 2015
Na zasedání zastupitelstva dne 24. 2. 2015 byla rozdělena finanční podpora z rozpočtu obce na rok 2015 mezi
spolky a organizace pořádající kulturní a veřejně-prospěšné akce v obci. Návrh smlouvy o finanční podpoře byl
rozeslán všem podpořeným subjektům, nikdo neměl námitky, proto bude schvalován jednotný text smlouvy.
Usnesení č. RO/4/9/3/2015:
schvaluje
text Smlouvy o finanční podpoře dle obsahu přílohy tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
6) Žádosti o dotace na SFŽP - odpady a veřejná zeleň
Radní paní Tučímová navrhla podat žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR na realizaci projektu
„Zkvalitnění nakládání s odpady ve Velkém Oseku“ spočívající v nákupu 1 300 ks nových biopopelnic se
3
spodním odvětráváním vlhkosti a 2 kontejnerů o cca 3 m na větší odpad, odhadovaný náklad cca 1,4 mil. Kč,
spoluúčast obce cca 250 tis. Kč; zpracováním žádostí bude pověřena externí firma. Dále je ve spolupráci
s Výborem životního prostředí připravován projekt obnovy veřejné zeleně za cca 450 tis. Kč spočívající ve
zdravotních ořezech a výsadbě lip v aleji podél Bačovky pod školkou a dále ve výsadbě nových plodonosných
stromů v lokalitě za halou Elektrizace železnic Na Šanghaji, zpracování projektu a podání žádosti zajistí externí
dodavatelé.
Usnesení č. RO/5/9/3/2015:
I. souhlasí
se zpracováním projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady ve Velkém Oseku“ a s podáním žádosti o dotaci na Státní
fond životního prostředí ČR (SFŽP) za účelem realizace projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady ve Velkém
Oseku“;
II. pověřuje
společnost 3L studio s.r.o., sídlem Česká Lípa, IČ: 254 62 644 (dále jen „společnost“), zpracováním projektu a
žádosti „Zkvalitnění nakládání s odpady ve Velkém Oseku“ za cenu díla ve výši 107 690 Kč s DPH, přičemž žádost
bude společností podána na SFŽP do 19. 3. 2015;
III. souhlasí

se zpracováním projektu „Obnova zeleně v obci Velký Osek“ a s podáním žádosti o dotaci na SFŽP za účelem
realizace projektu „Obnova zeleně v obci Velký Osek“;
IV. pověřuje
ateliér a05 - Ing,. Martina Forejtová, č. ČKA 03 779, sídlem Praha, IČ: 677 54 422, zpracováním projektu „Obnova
zeleně v obci Velký Osek“ za cenu díla ve výši 14 520 Kč s DPH s termínem dodání do 31. 3. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
7) Spolupráce na akcích „Den techniky“ a „Silniční běžecký závod Kolín – Velký Osek – Kolín“
Starosta obdržel od Výboru sociálního návrh na spolupráci obce včetně finanční spoluúčasti obce ve výši 10 tis. Kč
na akci „Den techniky“ pořádanou dne 25. 4. 2015 se spolkem „Sdružení přátel historické techniky“. Dále by se
měla obec zapojit do organizování silničního běžeckého závodu Kolín – Velký Osek – Kolín dne 19. 4. 2015
pořádaného TJ Sokol Kolín, obec by měla poskytnout i finanční spoluúčast ve výši 5 tis. Kč.
Usnesení č. RO/6/9/3/2015:
souhlasí
a) se zapojením obce do pořádání akce „Den techniky“ dne 25. 4. 2015 ve Velkém Oseku organizovanou spolkem
Sdružení přátel historické techniky, sídlem Velký Osek a s finanční spoluúčastí obce na tuto akci ve výši 10 000 Kč;
b) se zapojením obce do pořádání akce „Silniční běžecký závod Kolín – Velký Osek – Kolín“ dne 19. 4. 2015
organizovanou TJ Sokol Kolín, sídlem Kolín a s finanční spoluúčastí na tuto akci ve výši 5 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
8) Organizační záležitosti
Byly projednávány provozní záležitosti fungování nového čistícího vozu a nových pracovníků veřejně prospěšných
prací. Dále radní RNDr. Munzar informoval o otevření dotačních výzev do Středočeských fondů, rada se tímto bude
zabývat příští zasedání. Starosta požádal o vyjádření souhlasu, že bude zastupovat obec v orgánech Svazu měst a
obcí ČR.
Usnesení č. RO/6/9/3/2015:
souhlasí
se zastupováním obce Velký Osek v orgánech Svazu měst a obcí České republiky (dále jen „SMOČR“) starostou
obce Velký Osek panem Mgr. Pavlem Drahovzalem a s jeho účastí na jednáních těchto orgánů nebo na jednáních,
v nichž zastupuje SMOČR.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
9) Závěr
Další zasedání rady bude svoláno dle potřeby. Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání rady ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne: 16. 3. 2015
Zapsal: Mgr. Pavel Drahovzal
Starosta obce: Mgr. Pavel Drahovzal, v. r., …………………………., dne ……………………
Místostarosta obce: Jan Fagoš, v. r., ………………………………, dne ………………………
otisk razítka obce
Pozn.: Originál zápisu ze zasedání rady obce je uložen na obecním úřadě obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký
Osek.

Příloha č. 1 k usnesení č. RO/1/9/3/2015 – Schválený program Rady obce Velký Osek dne 9/3/2015
1) Zahájení zasedání rady
-

přítomnost a usnášeníschopnost

2) Jednání s ředitelkou MZŠ
3) Projekty obce – 2. etapa podtlakové kanalizace, zateplení obecního úřadu, rekonstrukce ulice Dukelských
hrdinů
4) Záměr na prodej obecních pozemků v NPR Libický luh
5) Smlouva o finanční podpoře spolkům a organizacím z rozpočtu obce na rok 2015
6) Žádosti o dotace - SFŽP - odpady a veřejná zeleň
7) Spolupráce na akcích „Den techniky“ a „Silniční běžecký závod Kolín – Velký Osek – Kolín“
8) Organizační záležitosti

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Rady obce Velký Osek dne 24. 2. 2015 - Prezenční listina
Jméno a příjmení člena rady obce (řazeno
abecedně):

Podpis:

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.

Mgr. Michal Dupák

Mgr. Michal Dupák, v. r.

Jan Fagoš

Jan Fagoš, v. r.

RNDr. Jakub Munzar

RNDr. Jakub Munzar, v. r.

Ilona Tučímová

Ilona Tučímová v. r.

Příloha č. 3 k usnesení RO/2/9/3/2015
Smlouva o daru
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany
jméno a příjmení: ……………………………………
bytem: …………………………………………………
rodné číslo: …………………………………………
(dále jen „dárce“)
a
Obec Velký Osek,
sídlem Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281 51,
IČ: 002 35 873,
Účet č.: 269552422/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Kolín,
zastoupená Mgr. Pavlem Drahovzalem, starostou obce,
(dále jen „obdarovaný“)
v souladu s ustanovením § 2055 a souvisejících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o daru:
Článek 1 – Poskytnutí daru
1. Dárce bezúplatně převádí na obdarovaného vlastnictví k věci spočívající ve finančních prostředcích ve výši
18 000 Kč / 6 000 Kč (dále jen “dar”), který se dárce zavazuje předat obdarovanému v hotovosti / bezhotovostně
převodem na účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy v den podpisu této smlouvy. Obdarovaný
prohlašuje, že dar použije na realizaci ekologicky zaměřených opatření a staveb, zejm. na realizaci 2. etapy
podtlakové kanalizace Velký Osek.
2. Dárce a obdarovaný se dohodli, že bude-li dar poskytnut do 31. 3. 2016, pak spolu uzavřou dodatek k této
smlouvě obsahující úpravu výše daru na 15 000 Kč / 5 000 Kč a již poskytnuté prostředky z daru nad tuto výši
budou vráceny bezodkladně dárci.
3. Dárce a obdarovaný berou na vědomí a souhlasí, že jsou povinni na dotaz třetí osoby ji informovat ve smyslu
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o obsahu smlouvy a
souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud
si je vyžádají, a rovněž souhlasí s případným uveřejněním smlouvy ve veřejně přístupné elektronické databázi
smluv dárce nebo obdarovaného.
4. Dárce a obdarovaný berou na vědomí a souhlasí, že jsou povinni umožnit věcně a místně příslušným orgánům
státní správy České republiky.
5. Dárce souhlasí s uveřejněním svého jména, příjmení a adresy jím uvedené pro případ zveřejnění (dále jen
“údaje o dárci”) a výši dárcem poskytnutého daru dle této smlouvy, a to prostřednictvím webových stránek
obdarovaného nebo I jinou formou.
Článek 2 - Závěrečná ustanovení
1. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou číslovaných dodatků ke smlouvě,
podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Smlouva se vystavuje ve 3 vyhotoveních, z nichž dárce obdrží 2 vyhotovení a obdarovaný 1 vyhotovení.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Veškeré otázky touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, smlouva je v celém rozsahu
projevem jejich pravé, vážné, svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sepsána v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení připojují obě smluvní strany níže své podpisy.
Ve Velkém Oseku
Ve Velkém Oseku
Dne: ………… 2015
Dne: …………… 2015
……………………………………………
Dárce

…………………………………………
Obdarovaný
Obec Velký Osek
zastoupena Mgr. Pavlem Drahovzalem, starostou obce

Příloha č. 4 k usnesení č. RO/3/9/3/2015
Obec Velký Osek
Obecní úřad obce Velký Osek

ZÁMĚR
Obec Velký Osek na základě usnesení Rady obce Velký Osek ze dne 9. 3. 2015
zveřejňuje
ZÁMĚR
PRODAT
následující nemovitosti:
2
a) pozemek p. č. 77/1 – lesní pozemek, o výměře 2 241 m ,
2
b) pozemek č. 85/1 – lesní pozemek, o výměře 127 456 m ,
2
c) pozemek č. 85/3 – lesní pozemek, o výměře 12 519 m ,
2
d) pozemek č. 86 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 123 m ,
2
e) pozemek č. 87 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 314 m ,
2
f) pozemek č. 782/2 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 6 216 m ,
2
g) pozemek č. 782/3 – vodní plocha, zamokřená plocha, o výměře 1 200 m ,
2
h) pozemek č. 1005 – lesní pozemek, o výměře 7 631 m ,
přičemž prodej výše uvedených nemovitostí přípustná pouze najednou jako soubor výše
uvedených pozemků za min. kupní cenu ve výši 4 907 020 Kč.
Výše uvedené nemovitosti se nachází v katastrálním území Velký Osek, obec Velký Osek, a jsou
zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Velký Osek, vedeného u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín. Polohové určení výše uvedených nemovitostí je
vymezeno v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto záměru.
Zájemci mohou podávat své nabídky do 17 hod. dne 15. 4. 2015 na adresu „Obec Velký Osek, Revoluční 36,
Velký Osek, PSČ 281 51“, pouze v písemné formě, a to v zalepené obálce s označením „NEROZLEPOVAT NABÍDKA NA KOUPI SOUBORU POZEMKŮ Č. 77/1, 85/1, 85/3, 86, 87, 782/2, 782/3, 1005 V K´.Ú VELKÝ
OSEK“, přičemž nabídka musí obsahovat:
a) identifikaci zájemce o koupi, tj. jméno a příjmení nebo název společnosti (firma), místo trvalého pobytu nebo
sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, doručovací adresa (není-li shodná s místem trvalého pobytu či
sídlem), případně e-mailovou adresu a telefonní kontakt (mobilní či na pevnou linku);
b) nabídku na výši kupní ceny;
c) návrh výše a termínů splátek kupní ceny;
d) účel nákupu nemovitosti.
Další podmínky záměru:
a) Kupní smlouva bude podepsána do 3 měsíců ode dne schválení nabídky zastupitelstvem obce.
b) Obec si vyhrazuje právo zrušit tento záměr bez jakékoliv náhrady a bez udání důvodu.
c) Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu.
d) Obec si vyhrazuje právo neinformovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich nabídek a o výběru
nejvýhodnější nabídky.
e) Veškerá podání, úkony a nabídky na účast v řízení a při výběru nejvýhodnější nabídky dle tohoto záměru jsou
realizovány na náklady zájemců.
Ve Velkém Oseku dne 10. 3. 2015
Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.
starosta obce Velký Osek
otisk razítka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 10. 3. 2015
Jméno, příjmení, podpis: Ing. Zuzana Bláhová, v. r., otisk razítka obce
Sejmuto z úřední desky dne: dne 16. 4. 2015
Jméno, příjmení, podpis: Ing. Zuzana Bláhová, v. r., otisk razítka obce

Příloha č. 5 k usnesení č. RO/4/9/3/2015
Smlouva o poskytnutí finanční podpory 2015
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany
Obec Velký Osek,
sídlem Revoluční 36, Velký Osek, PSČ 281 51,
IČ: 002 35 873,
Účet č.: 196471057/0300, vedený u ČSOB, a.s., pobočka Kolín,
zastoupená Mgr. Pavlem Drahovzalem, starostou obce,
(dále jen „poskytovatel“)
a
……………………………… (název spolku/sdružení/seskupení fyzických osob)
………………………………(sídlo spolku/trvalý pobyt)
………………………………(IČ/rodné číslo)
………………………………(jméno, příjmení a funkce zástupce spolku oprávněného k podpisu smlouvy)
………………………………(č. účtu spolku)
(dále jen “příjemce”)
v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a jiných ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o poskytnutí finanční podpory:
Článek 1 – Poskytnutí, přijetí a další podmínky finanční podpory
1. Poskytovatel a příjemce se dohodli, že poskytovatel z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2015 poskytne příjemci
finanční podporu ve výši …………………… ,- Kč (slovy: ……………………………………) na činnost příjemce
realizovanou v roce 2015, a to na úhradu nákladů na realizaci činnosti a akcí pro dospělé nebo děti a mládež v
roce 2015 dle žádosti z ……………… doručenou poskytovateli. Příjemce tuto podporu přijímá a zavazuje se ji
použít na účel uvedený výše v souladu s podanou žádostí.
2. Poskytovatel se zavazuje podporu dle čl. 1 odst. 1 této smlouvy poskytnout příjemci v hotovosti na obecním
úřadě obce Velký Osek nebo bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy po částech z
celkové výše podpory nejpozději dle níže uvedených termínů:
a) část podpory ve výši …………………… do 31. 3. 2015;
b) část podpory ve výši …………………… Kč do 30. 6. 2015.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že příjemce je povinen na dotaz třetí osoby ji informovat ve smyslu zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o obsahu smlouvy a souhlasí
s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud si je
vyžádají, a rovněž souhlasí s případným uveřejněním smlouvy ve veřejně přístupné elektronické databázi smluv
příjemce.
4. Podpora bude příjemcem využita v době stanovené touto smlouvou, nejpozději však do 31. 12. 2015. Nevyužijeli příjemce celou výši podpory, je povinen tuto nevyužitou část podpory nejpozději do 3 měsíců od dne ukončení
doby využití podpory převést zpět na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Pokud bude objektivně zjištěno, že poskytnutá podpora byla použita jinak, než je uvedeno v čl. I. odst. 1 této
smlouvy, je příjemce povinen vrátit bezodkladně předmětnou podporu v plné výši na účet poskytovatele.
6. Poskytovatel si vyhrazuje právo případné kontroly použití poskytnuté podpory po předchozím vyzvání příjemce.
Právo kontroly a navrácení podpory v případě jejího neoprávněného použití zaniká po uplynutí 3 let od data
poskytnutí podpory, případně od uplynutí 3 let od data ukončení akce, na kterou byla podpora poskytnuta.
Článek 2 - Ostatní ujednání
1. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí, aby příjemce umožnil věcně a místně příslušným orgánům státní
správy České republiky, zastupitelstvu obce Velký Osek, jeho orgánům (např. kontrolní výbor, finanční výbor),
starostovi obce, místostarostovi obce a obecnímu úřadu kontrolu evidence a nakládání s poskytnutou podporou.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že příjemce je povinen na dotaz třetí osoby ji informovat ve smyslu zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o obsahu smlouvy a souhlasí
s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud si je
vyžádají, a rovněž souhlasí s případným uveřejněním smlouvy ve veřejně přístupné elektronické databázi smluv
příjemce.
3. Příjemce se zavazuje vést o čerpání a využití podpory průkaznou, nejlépe účetní evidenci tak, aby tato podpora
byla evidována jednoznačně odděleně od ostatního majetku příjemce. Dále se příjemce zavazuje uchovávat tuto
evidenci po dobu pěti let po skončení platnosti této smlouvy. Příjemce je dále povinen zaslat potřebné podklady
(vyúčtování) o čerpání a využití podpory nejpozději vždy do 15. 1. následujícího kalendářního roku po kalendářním
roce, v němž měl být příspěvek využit.
Článek 3 - Odstoupení od smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
a) příjemce závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající z této smlouvy,

b)
podpora
poskytnutá
příjemci
poskytovatelem
na
základě
této
smlouvy, byla použita v rozporu s účelem nebo na jiný účel, než vymezuje tato smlouva,
c) údaje o skutečnostech vázaných na uzavření a platnost této smlouvy, které poskytl příjemce poskytovateli, a to v
době před uzavřením této smlouvy, byly nepravdivé, neúplné či zkreslené.
2. Příjemce je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu poskytovatel neposkytne podporu dle čl. 1 této smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením důvodu a doručeno druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení od smlouvy poskytovatelem z důvodů uvedených v čl. 3 odst. 1 této smlouvy po
poukázání podpory na účet příjemce nebo jeho poskytnutí v hotovosti, je příjemce povinen vrátit poskytnutou
podporu v plné výši.
5. V případě porušení jakékoliv povinnosti příjemce, kdy poskytovatel nevyužije ustanovení čl. 3 odst. 1 této
smlouvy souhlasí příjemce s tím, že není poskytovatel povinen poskytnout příjemci další dosud nevyplacené části
podpory.
6. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli tu část podpory či celou podporu, kterou použil k jinému účelu, než k
účelu sjednanému v této smlouvě, nebo podporu použil v rozporu s právním řádem České republiky, bezodkladně
a zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen zaplatit penále v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 4 - Závěrečná ustanovení
1. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou číslovaných dodatků ke smlouvě,
podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Smlouva se vystavuje ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Veškeré otázky touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, smlouva je v celém rozsahu
projevem jejich pravé, vážné, svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sepsána v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení připojují obě smluvní strany níže své podpisy.
Ve Velkém Oseku
Ve Velkém Oseku
Dne: ………… 2015
Dne: …………… 2015

……………………………………………
Poskytovatel
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek

…………………………………………
Příjemce
………………… (jméno, příjmení a funkce zástpce spolku)

