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

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 10/2016
konané dne 16. 8. 2016 v 12:30
Místo konání: místnost č. 209, MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno
Program:

1. Zahájení a schválení programu

2. Informace o výši a termínu plateb mimořádných členských příspěvků. Informace o smlouvě o
spolupráci a smlouvě o financování mezi obcemi.
4. Informace o projektu Centra společných služeb (SMOČR) a povinnostech z něho vyplývajících:

zpravodaj DSO, web DSO a termín příští Valné hromady.
5. Termín příští Valné hromady.
6. Informace o koupi části pozemku potřebného na výstavbu cyklostezky na katastru obce Ponětovice

do majetku DSO Šlapanicko.
7. Závěr

Zasedání 10. schůze rady Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko se zúčastnili členové rady: pan M.
Klaška, L. Šmíd, J. Grolich, J. Šiška, M. Boháček, pan F. Kroutil. J. Symon byl omluven, viz. Příloha č. 2 prezenční listina.
Manažer DSO - Filip Chvátal
Hosté: Dita Seménková, advokátka; Jiří Dočekal, právník OÚ Kobylnice

Ad 1. Zahájení a schválení programu
Předseda DSO přivítal přítomné starosty obcí a seznámil je s programem jednání.
Předseda vyzval přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého návrhu
programu. Změny nebyly navrženy.

Ad 2. Schvalování výše a termínů plateb mimořádných členských příspěvků. Schvalování smlouvy o
spolupráci a smlouvy o financování mezi obcemi, které se na projektu budou podílet s DSO
Šlapanicko.
Pan L. Šmíd, starosta obce Kobylnice společně s právníkem obce Kobylnice, panem Dočekalem
přednesl návrh smlouvy o spolupráci a smlouvy o financování mezi obcemi, které se budou podílet
prostřednictvím DSO Šlapanicko na projektu „Stavba integrované sítě bezpečných úseků cyklostezek
na území Šlapanicka. V první fázi je předmětem plnění zakázky vypracování projektové dokumentace
pro provádění stavby na stavební akci. Dále bude DSO žádat o dotaci z IROP a následně by došlo
k samotné stavbě. Rada dala podnět na doplnění speciální platby za projektovou dokumentaci a
nutnost zachytit ve smlouvě konkrétnější specifikaci nové výše příspěvků obcí po kolaudaci, kdy jsou
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již známé náklady. Tyto smlouvy budou připraveny před VH ve spolupráci obce Kobylnice a DSO
Šlapanicko, viz Příloha č. 1.
Ad 3. Informace o projektu Centra společných služeb (SMOČR) a povinnostech z něho vyplývajících:
zpravodaj DSO, web DSO a termín příští Valné hromady.
Manažer DSO Filip Chvátal blíže představil projekt CSS a informoval přítomné o povinnostech, které
z něj vyplývají. Jedná se především o vytvoření zpravodaje činnosti DSO Šlapanicko, který je nutno
rozšířit mezi členské obce prostřednictvím samostatného výtisku, připojením k výtisku místních
obecních zpravodajů a platí zde i povinnost uveřejnění na webových stránkách dobrovolného svazku
obcí. Ze zmíněného vyplývá nutnost zpracování webových stránek, kde by byly zveřejněny například
kontaktní údaje DSO Šlapanicko, stanovy, seznam členských obcí a dokumenty přístupné ke stažení.
Uvedené aktivity je nutno zpracovat do konce září 2016. V rámci tohoto bodu byl také navržen termín
příští Valné hromady.
Ad 4. Určení termínu Valné hromady DSO
Pan manažer Filip Chvátal uvedl, že je nutné svolat Valnou hromadu DSO do 30 dní od proběhlého
úvodního školení manažerů a specialistů v rámci projektu CSS. Pozvánka musí viset minimálně 10 dní
na obecních vývěskách před VH.

Termín VH byl na základě diskuse členů Rady zvolen na 13. 9. 2016 v 10:00 na MěÚ Šlapanice,
Opuštěná 2.

Ad 5. Koupě části pozemku potřebného na výstavbu cyklostezky na katastru obce Ponětovice do
majetku DSO Šlapanicko.
Manažer DSO Šlapanicko Filip Chvátal uvedl, že na základě požadavku obce Ponětovice byl DSO
Šlapanicko vyzván ke koupi 1/3 pozemku, který patři ve spoluvlastnictví panu
. Tento majitel zbývá jako poslední kzasmluvnění pro realizaci cyklostezky mezi Šlapanicemi a
Telnicí. Pozemek se nachází katastru obce Ponětovice. Přichystaná smlouva na koupi uvedeného
pozemku bude zaslána členům rady k připomínkám a následně zaslána jako součást podkladů na
příští Valné hromadě ke schválení. VH se bude konat 13. 9. 2016 v 10:00.
Ad 6. Závěr
Nebyl vznesen žádný další podnět.

Zapsal: RNDr. Filip Chvátal

Předseda DSO Šlapanicko
Mgr. Michal Klaška
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Příloha č. 1

Smlouva o spolupráci a financování projektu „Stavba integrovaného systému
sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka."
I.

Smluvní strany

Jednotlivé obce
a

Svazek
(dále i jako „smluvní strany")

Předmět a účel smlouvy
1) Předmětem a účelem této Smlouva 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 (specifikovat program)
3) Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tuto smlouvu, v níž se zavazují vyvíjet veškeré úsilí
směřující k dosažení účelu této smlouvy.
II.

Práva a povinnosti smluvních stran
III.
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 (ČR - pokud
budou)
3) Obce se zavazují, že budou v rámci svých kompetencí vytvářet veškeré podmínky pro úspěšnou
realizaci projektu. Zamezí-li obce svojí činností či nečinností úspěšné realizaci projektu, bude
Svazek žádat o úhradu vzniklé škody.
4) Obce se zavazují, že se budou 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 obcím veškeré informace o realizaci projektu
a staveb, a to ve formě a obsahu, které si obec a její orgány vyžádají.
6) Obce se zavazují, 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.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Finanční zajištění
IV.
Financování projektu zajišťuje Svazek z dotací a investičních členských příspěvků, případně
z úvěru. Celkové očekávatelné náklady činí násobek 5 000 000,- Kč a délky cyklostezky v km
rozpočítané mezi jednotlivé obce dle tabulky „Připravované úseky cyklostezek" která tvoří
Přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedělitelnou součástí (dále jen „Tabulka").
Investiční členské příspěvky hradí obce ročně vždy k 30. 6. daného roku, na účet Svazku (doplnit
č. ú.)
Investiční členské příspěvky budou na 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.
Výše ročního investičního členského příspěvku pro jednotlivé obce se stanoví jako násobek
2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) a kilometrů délky připadajících na jednotlivé
obce dle Tabulky podělený 5 (slovy „pěti") roky splácení.
Obce mohou 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.
Smluvní strany se zavazují schválit případné změny financování dodatkem k této smlouvě.
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.
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.

9)

Další práva a povinnosti
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy.
Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo
ztížit dosažení účelu této smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této
smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně a
v souladu s dobrými mravy.
VI.
Trvání smlouvy
V.

1)
2)
3)
4)

1) Smlouva se uzavírá na dobu
s udržitelnosti projektu).

ne/určitou

(do xx.yy.zzzz, tedy do data, které koresponduje

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.
VII.
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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 smlouvy je vyhotovena v počtu xy (dvounásobek počtu smluvních stran) s platností
originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka dle zákona o obcích:

Za obec l(všechny obce):

Za Svazek obcí Šlapanicko:

starosta obce 1

předseda svazku
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SMLOUVA O VYBUDOVÁNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Smluvní strany se rozhodli uzavřít tuto smlouvu týkající se projektu „Stavba integrovaného
systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka" takto:
I.

Smluvní strany
Specifikace žadatele o vydání regulačního plánu.

Svazek obcí Šlapanicko
(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 smlouvy a údaje o dotčené stavbě

1. Cílem smlouvy je zabezpečit stavbu a realizaci veřejné infrastruktury - místní komunikace podle
projektu „Stavba integrovaného systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na území
Šlapanicka11 (dále jen „Projekt"), její provoz po dobu udržitelnosti a následné předaní do majetku
obce Kobylnice.
2. Projekt je budován podle projektové dokumentace xy, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
Součástí stavby veřejné komunikace je zejména:
- a (doplnění hlavních stavebních procesů)
-b
-c
3. Svazek obcí se zavazuje zajišťovat realizaci stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ostatními obecně
závaznými právními předpisy. Obec se zavazuje spolupůsobit v zajišťováni sjednaného cíle.
III.

Prohlášeni o právním stavu pozemků
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Smluvní strany se zavázaly, že společně vyřeší majetkoprávní vztahy týkající se pozemků dotčených
výstavbou veřejné komunikace.
IV.

Finanční podíl Svazku obcí Šlapanicko

Smluvní strany se dohodli, že Svazek obcí Šlapanicko ponese veškeré náklady spojené s realizací
projektu za přispění dalších subjektů tak, jak se specifikováno ve Smlouvě o spolupráci a financování
projektu „Stavba integrovaného systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka." ze
dne xx.yy.dddd.
V.
Finanční podíl obce

Obec Kobylnice se finančně nepodílí na realizaci Projektu, v případě potřeby je však povinna
poskytnout Svazku obcí Šlapanicko veškerou nutnou součinnost k tomu, aby mohl splnit své
povinnosti dle této smlouvy.
VI.

Závazek Svazku obcí Šlapanicko
1. Svazek obcí Kobylnice se zavazuje, že Projekt vybuduje nebo zajistí vybudovat v rozsahu
specifikovaném v čl. II dle této smlouvy a dle přiložené projektové dokumentace tak, aby po
vydání kolaudačního souhlasu mohla být bez omezení užívána či provozována.
2. Svazek obcí se dále zavazuje, že na realizaci projektu a na provoz již zkolaudované komunikace
bude dohlížet s řádnou péčí a na vyžádání bude obec Kobylnice informovat o veškerých
náležitostech týkající se realizace Projektu i provozu vybudované komunikace.
3. Svazek obcí se dále zavazuje po dobu udržitelnosti projektu zajišťovat technickou údržbu veřejné
infrastruktury (úklid, opravy komunikace apod.).

VII.

Závazek obce k převzetí staveb a pozemků veřejné infrastruktury
Závazek Svazku obcí Šlapanicko darovat obci zbudovanou veřejnou infrastrukturu.
1. Svazek se zavazuje darovat obci stavbu pozemní komunikace vč. zeleně a pozemků pod nimi, v
rozsahu předmětu smluvního vztahu specifikovaného v čl. II. této smlouvy, a to nejpozději do šesti
měsíců od uplynutí doby udržitelnosti Projektu.
2. Od okamžiku převedení komunikace Svazkem obcí Šlapanicko na obec Kobylnice, je obec
počínaje dnem uzavření příslušné smlouvy nebo protokolárního převzetí povinna zajišťovat
činnosti a služby s předmětnou realizací veřejné infrastruktury spojené (úklid sněhu, údržba a
opravy pozemní komunikace apod.).
3. Dále se Svazek zavazuje převést na obec Kobylnice všechny práva spojená s provozem a
vlastnictvím vybudované komunikace, a to nejpozději do šesti měsíců od uplynutí doby
udržitelnosti.
4. Obec Kobylnice se zavazuje, že veřejnou infrastrukturu specifikovanou včl. II této smlouvy,
veškeré pozemky pod ní, nebo sloužící k její obsluze a s nimi spojená práva a povinnosti dle výše
uvedených podmínek převezme po uplynutí sjednané doby do svého vlastnictví.

Vlil.
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Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží: obec po třech
a žadatel po jednom vyhotovení.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy i jiná vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, které
souvisejí s touto smlouvou, a že spory vzniklé mezi stranami budou přednostně řešit dohodou.
5. Smluvní strany se zavazují, že písemně oznámí a prokazatelně doručí druhé smluvní straně
skutečnosti mající vliv na kterékoliv části této smlouvy, a to ihned, nejpozdéji do patnácti (15) dnů
po vzniku změny rozhodné pro platnost smlouvy. Změny budou řešeny písemnými dodatky k této
smlouvě.
6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu
ustanovení původního neplatného, resp. neúčinného.
7. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je
podána k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v čl. I. této smlouvy. V případě,
že se některou ze smluvních stran odeslaná písemnost vrátí jako nedoručená, považuje se za
doručenou dnem následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesilateli
vrácena.
8. Po přečtení této smlouvy její účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné
vůle, jejímu obsahu porozuměli, s obsahem smlouvy souhlasí a na důkaz toho smlouvu dnešního
dne podepisují.

Doložka dle zákona o obcích:
V Kobylnicích dne

za obec Kobylnice:

za Svazek obcí Šlapanicko:
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání Rady Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko č. 10
konané 16. 8. 2016 v 12:30

PREZENČNÍ LISTINA
Z JEDNÁNÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ŠLAPANICKO č. 10

konané dne 16. 8. 2016 na MěÚ Šlapanice, Opuštěná 2, Brno

Michal Klaška

František Kroutil

Miroslav Boháček

Jan Grolích

D˙UAVíEO

Jan Symon

Josef Šiška

Lubomír Šmíd

Filip Chvátal, Manažer Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko
;
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