Smlouva
o výkonu činnosti administrace a monitoringu projektu:
„Tvorba strategických a koncepčních dokumentů v MČ Praha Kunratice“,
č. projektové žádosti CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010110
Objednatel:
Městská část Praha - Kunratice
IČ: 00231134
se sídlem: K Libuši 10/7, 148 00 Praha - Kunratice
zastoupena: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha - Kunratice
a
Zpracovatel:
Společnost: Finanční poradenství, s.r.o.
Se sídlem: Na Pankráci 119/1152, 140 00 Praha 4
Zapsaná u Městského soudu, oddíl C, vložka č. 86069
Zastoupena: Mgr. Vladimírou Kalivodovou, jednatelem společnosti
IČO: 26500086
spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zpracovatele vykonávat administraci a monitoring projektu a
další definované činnosti: „Tvorba strategických a koncepčních dokumentů v MČ Praha Kunratice“, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010110 a závazek
objednatele zaplatit za to odměnu.
2. Výkon administrace a monitoringu projektu je specifikován níže v čl. II. této smlouvy.
3. Zpracovatel prohlašuje, že má zkušenosti s administrací a monitoringem projektů
podporovaných evropskými dotacemi a je seznámen se všemi podmínkami týkajících se
čerpání dotací z Operačního programu Zaměstnanost v rámci 118. výzvy Operačního
programu Zaměstnanost.
4. Administrace a monitoring se vztahují k realizační fázi projektu i k fázi povinné udržitelnosti
výše uvedeného projektu.
5. Smluvní vztah se uzavírá v termínu 1.8.2019 - 30.4.2021 (předpokládané ukončení vyúčtování
projektu) a následných 5 let povinné udržitelnosti projektu.
II.
Výkon administrace a monitoringu
1. Zpracovatel je v průběhu stavby povinen zejména:
a) obsluhovat informační systém MS2014+,
b) komunikovat s objednatelem (žadatelem dotace) a poskytovatelem dotace,
c) připravit povinné přílohy,
d) zpracovat žádosti o platbu, včetně potřebných dokumentů – faktury, bankovní výpisy
apod.,
e) připravit monitorovací zprávy a zprávy o udržitelnosti projektu
f) podílet se na přípravě dokumentů pro výběr zhotovitelů jednotlivých strategických a
rozvojových dokumentů a dokumentů pro vyhlášení veřejných zakázek.
g) vykonávat další související činnosti s řízením projektu.
2. Zpracovatel bude před fakturací dokládat měsíční vyúčtování odvedené práce s přesným
rozpisem odpracovaných hodin.

III.
Odměna a platební podmínky
1. Odměna je stanovena měsíční sazbou ve výši 500 Kč bez DPH a celkovým počtem
odpracovaných hodin v daném měsíci. Spolu s fakturou bude předloženo vyúčtování odvedené
práce s rozpisem odpracovaných hodin. Maximální částka, která může být fakturována je
70 000 Kč bez DPH.
Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
2. Hradí se pouze skutečný a řádný výkon administrace a monitoringu.
3. Odměna bude zaplacena na základě měsíční nebo čtvrtletní fakturace dle rozsahu odvedené
práce.
4. Přílohou faktury součástí bude výkaz činnosti.
5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 14 dní od
doručení objednateli. Faktura musí obsahovat reg. č. projektové žádosti
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010110.
6. Pokud bude faktura chybná nebo nebude obsahovat reg. č. projektu nebo pokud výkon
činnosti nebude ukončen řádně a bezvadně, zpracovatel vystaví po opravě fakturu novou.
Faktura musí být doručena objednateli.
7. Zálohové platby se nesjednávají.
8. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.
IV.
Další práva a povinnosti stran
1. Zpracovatel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zpracovatel vykonává činnost s náležitou potřebnou a odbornou péčí.
3. Zpracovatel je povinen bezodkladně písemně (pro toto ustanovení je dostatečná elektronická
komunikace bez zaručených elektronických podpisů) objednatele upozornit na veškeré
podstatné skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění smlouvy, na jejímž základě je projekt
realizován:
a) veškeré skutečnosti, které mohou ovlivnit proplacení faktur ze strany evropských dotací,
b) věcný či finanční nesoulad soupisu provedených prací s podáním projektu,
c) při změně stavby před dokončením připomínkovat správnost postupů,
d) skutečnost, že nejsou dodržovány předpisy.
(dále jen „informační povinnost“)
4. Zpracovatel spolupracuje se všemi osobami účastnými na projektu zejména s osobami
zadavatele (žadatele projektu) a poskytovatele projektu.
5. Zpracovatel je povinen nejpozději do 14 dnů od ukončení projektu předat objednateli veškerou
dokumentaci včetně udržitelnosti projektu.
6. Objednatel je povinen poskytnout zpracovateli potřebnou součinnost.
V.
Odpovědné osoby
1. Veškeré úkony dle této smlouvy s výjimkou podpisu dodatku k této smlouvě, jsou oprávněny
za objednatele činit tyto osoby:
 Mgr. Vladimíra Kalivodová, jednatel společnosti Finanční poradenství,s.r.o.
 Ing. Milan Kalivoda, projektový manažer společnosti Finanční poradenství,s.r.o.
2. Veškeré úkony dle této smlouvy s výjimkou podpisu dodatku k této smlouvě, jsou oprávněny
za zpracovatele činit tyto osoby:
 Mgr. Vladimíra Kalivodová, jednatel společnosti Finanční poradenství,s.r.o.
 Ing. Ingrid Růžičková, jednatel společnosti Finanční poradenství,s.r.o.

VI.
Trvání a ukončení smluvního vztahu
1. K ukončení smluvního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít
kdykoliv na základě písemné dohody obou stran. Pokud bude projekt „Tvorba strategických
a koncepčních dokumentů v MČ Praha - Kunratice“, registrační číslo projektu
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010110 smluvní ukončen v dřívějším termínu, bude k tomuto
datu ukončena i tato smlouva.
2. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé
smluvní straně.
3. Tato smlouva může být ukončena výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran s tříměsíční
výpovědní lhůtou jdoucí ode dne doručení druhé smluvní straně.
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i
zpracovatel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že
písemnost byla doručena třetím dnem po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní
strany.
4. Zpracovatel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
nebo kontroly ze strany poskytovatele dotace.
5. Zpracovatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.
106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Zaslání
smlouvy správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel
neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o
provedení registrace tak, že mu na vyžádání zašle kopii potvrzení správce registru smluv o
uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele. V případě,
že tak neučiní do 10 pracovních dnů od uzavření Smlouvy, je oprávněn smlouvu zaslat správci
registru smluv Zhotovitel a o této skutečnosti informovat Objednatele.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou části, který
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum
jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti
Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu §§ 504 a 2985 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.“

V Praze dne

_____________________

________________________

Za objednatele

Za zpracovatele

