
Smlouva o spolupráci a financování projektu „Stavba integrovaného systému 

sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka.“ 

I. Smluvní strany 

 

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, se sídlem Městský úřad Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 
Brno 

zastoupený: Mgr. Michalem Klaškou, předsedou 

(dále také jako „svazek“) 

a  

Obec Kobylnice, se sídlem Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice 

zastoupena: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou 

(dále také jako „obec“) 

(dále také jako „smluvní strany“) 

 

II. Předmět a účel smlouvy 

 

1) Předmětem a účelem této Smlouvy o spolupráci a financování projektu „Stavba integrovaného 

systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka.“ (dále jen „smlouva“) je 

partnerství a vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu „Stavba 

integrovaného systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka.“ (dále jen 

„Projekt“). Situační mapa sítě cyklostezek tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

2) Cílem je vytvoření podmínek pro realizaci Projektu za podmínek popsaných v projektové 

dokumentaci v souladu s podmínkami, na jejichž základě bude poskytnuta dotace z dotačního 

programu EU: Integrovaný regionální operační program. 

3) Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tuto smlouvu, v níž se zavazují vyvíjet veškeré úsilí 

směřující k dosažení účelu této smlouvy. 

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1) Svazek se zavazuje jako investor projektu zajistit financování projektu. 

2) Svazek se zavazuje jako investor projektu, že bude průběžně sledovat parametry díla tak, aby byly 

v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami poskytnutých dotací od EU, případně 

z jiných zdrojů. 

3) Obec se zavazuje, že bude v rámci svých kompetencí vytvářet veškeré podmínky pro úspěšnou 

realizaci projektu. Zamezí-li Obec svojí činností či nečinností úspěšné realizaci projektu, bude 

Svazek žádat o úhradu vzniklé škody. 

4) Obec se zavazuje, že se bude podílet na financování projektu formou investičních členských 

příspěvků do Svazku tak, jak je specifikováno níže v této smlouvě. 

5) Svazek se zavazuje, že bude poskytovat na vyžádání Obci veškeré informace o realizaci projektu a 

staveb, a to ve formě a obsahu, které si Obec a její orgány vyžádají. 



6) Obec se zavazuje, že po dobu odpovídající době trvání finančního závazku Obce vůči Svazku 

specifikovaném v článku IV. této smlouvy nevystoupí ze Svazku. Pokud tak učiní, finanční závazek 

specifikovaný v článku IV. této smlouvy dále trvá a stává se okamžitě splatným kde dni 

následujícím po dni vystoupení ze svazku. 

 

IV. Finanční zajištění 

 

1) Financování projektu zajišťuje Svazek z dotací a investičních členských příspěvků, případně 

z úvěru. Celkové očekávatelné náklady jsou rozpočítané mezi jednotlivé obce dle tabulky 

„Připravované úseky cyklostezek“ která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedělitelnou 

součástí (dále jen „Tabulka“). 

2) Investiční členské příspěvky hradí Obec ročně vždy k 30. 6. daného roku, na účet Svazku 

2800890821/2010  

3) Investiční členské příspěvky budou použity na úhradu: 

- podílů na společných nákladech projektu dle tabulky, 

- podílů nákladů v době udržitelnosti projektu dle tabulky, 

- podílů nákladů úvěru dle tabulky, 

- nákladů na realizaci projektu dle faktur dodavatele na úseku dle tabulky, 

- nepředvídatelných výdajů. 

4) Výše ročního investičního členského příspěvku pro jednotlivé obce se stanoví dle Tabulky, která 

tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, celkové investiční náklady pro jednotlivé obce, které jsou v ní 

uvedeny, se vynásobí koeficientem 0,4 a podělí 5 (slovy „pěti“) roky splácení. 

5) Obec může uhradit investiční příspěvek i dříve než je specifikováno v odstavci 2) čl. IV této 

smlouvy i ve vyšších splátkách než je specifikováno v odstavci 4) čl. IV této smlouvy. Všechny 

splacené příspěvky se započítávají kumulativně.  

6) Smluvní strany se zavazují schválit případné změny financování dodatkem k této smlouvě. 

7) V případě prodlení Obce se splacením investičního členského příspěvku k datu specifikovaném 

v článku IV. odst. 2) této smlouvy činí smluvní pokuta 0,003% z dlužné částky za každý den 

prodlení.  

8) Povinnost Obce hradit investiční členský příspěvek ve výši specifikované v odstavci 4) tohoto 

článku trvá až do splacení veškerých nákladů dle odstavce 3) tohoto článku. 

 

V. Další práva a povinnosti 

 

1) Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy. 

2) Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 

ztížit dosažení účelu této smlouvy. 

3) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této 

smlouvy. 

4) Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně a 

v souladu s dobrými mravy. 

 



VI. Trvání smlouvy 

 

1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

 

VII. Ostatní ustanovení 

 

1) V případě že se jednotlivá oddělitelná ustanovení této smlouvy stanou neúčinnými, zůstává 

platnost této smlouvy v ostatních bodech nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě 

stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení a zajistí naplnění 

účelu smlouvy. 

2) Smluvní strany na sebe berou práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě vzniku 

sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 

3) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou 

vzestupně číslovaných písemných dodatků schválených oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4) Vztahy smluvních stran blíže neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními 

předpisy České republiky. 

5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. 

6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

7) Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

dvou vyhotoveních. 

Doložka dle § 41 zákona o obcích:  

Smlouva byla schválena na Valné hromadě Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko dne 13.9.2016. 

Smlouva byla schválena na 12. zasedání zastupitelstva obce Kobylnice dne 22.9.2016. 

 

 

Za Svazek obcí Šlapanicko:                                                                   Za obec Kobylnice:  

Dne:        Dne: 

 

 

 

………………………………………           ………………………………………  

        předseda Svazku                   starosta Obce 

 

 

 

       

 


