Příloha č. 47
Smlouva o partnerství a spolupráci v rámci realizace projektu
„Cyklostezka Černovír – Štěpánov podél dráhy“,
kterou uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující smluvní strany:
1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Šternbersko (dále jen Mikroregion Šternbersko)
se sídlem Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, IČ: 04234201
Zastoupený předsedou Ing. Rudolfem Pečinkou
2) Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299308
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Miroslavem Žbánkem, primátorem města
ve věcech přípravy projektu: Ing. Hanou Holoušovou, ved. odd. přípravy OI MMOl
e-mail: hana.holousova@olomouc.eu, tel: 588 488 700
3) Obec Bohuňovice
se sídlem OÚ 6. května 109, 783 14 Bohuňovice, IČ: 00298697
Zastoupená starostkou Mgr. Jitkou Stužkovou
4) Obec Štarnov
se sídlem Štarnov č. p. 131, 783 14, IČ: 00635685
Zastoupená starostou Ing. Stanislavem Nyklem
5) Obec Štěpánov
se sídlem Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, IČ: 00299511,
Zastoupená starostou Mgr. Jiřím Šindlerem
I.
1. Účelem této smlouvy je navázat vzájemnou spolupráci smluvních stran, které hodlají společně
realizovat výstavbu nové cyklostezky „Černovír – Štěpánov podél dráhy“ a zahájit přípravu
jednotlivých kroků směřujícím k podání žádosti o podporu z některého z dotačních titulů (SFDI,
ITI, KUOK, …) na realizaci stavby. Rozsah stavby je uveden v příloze 1, která je nedílnou
součástí této smlouvy, a bude specifikován v projektové dokumentaci. Cenová nabídka na
projekční práce je uvedena v příloze č. 2, která je rovněž nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouva o spolupráci při přípravě a provedení stavby mezi smluvními stranami vyjadřuje záměr
připravit a následně realizovat cyklostezku „Černovír – Štěpánov podél dráhy“, na katastrálních
územích dotčených obcí.
3. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny v této smlouvě.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na vzájemném partnerství a spolupráci při přípravě a
realizaci projektu „Cyklostezka Černovír – Štěpánov podél dráhy“ (dále jen „Projekt“), který bude
realizován na území obcí uvedených v této smlouvě.

II.
Projekt bude realizován za podmínky získání dotace z některého z dotačních titulů (SFDI, ITI,
KUOK, …), přičemž nositelem projektu a investorem bude Mikroregion Šternbersko (dále jen
„Investor“). Smluvní strany 2 až 5 se zavazují spolupracovat s Investorem tak, aby nedošlo k prodlení
či jiným problémům v době přípravy a realizace Projektu a následkem toho ke škodám. Zejména se
zavazují hradit zúčtovatelné zálohy na přípravu i realizaci projektu v termínech splatnosti faktur
vystavených Investorem. Investor se zavazuje řádně realizovat Projekt při respektování podmínek
dotace, ustanovení této smlouvy i příslušných předpisů.
III.
1. Projekt bude realizován na pozemcích čtyř katastrálních území, a to k. ú. Černovír (statutární
město Olomouc), k. ú. Moravská Loděnice (obec Bohuňovice), k. ú. Štarnov (obec Štarnov) a k.
ú. Březce (obec Štěpánov). Všechna katastrální území jsou vedena u katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc.
2. Při realizaci Projektu bude v roli žadatele o dotaci, příjemce dotace a Investora vystupovat
Mikroregion Šternbersko. Finanční podíl Investora na realizaci Projektu budou pouze získané
prostředky z dotačního titulu.
IV.
1. Účastníci č. 2 až 5 smlouvy poskytnou Investorovi před realizací Projektu zálohy na jeho náklady
spojené s administrací projektu, každá strana po 20 tis. Kč. Veškeré zálohy vstoupí do procesu
vyúčtování smluvních stran (dále jen „vyúčtování“) stejně jako prokazatelné výdaje kterékoliv ze
smluvních stran související s Projektem.
2. Náklady na projektovou dokumentaci, zpracování žádosti o dotaci, stavební povolení a další
prokazatelné výdaje (dále jen Příprava projektu) uhradí Mikroregion Šternbersko z financí, které
Investorovi poskytne formou zálohy smluvní strana č. 5 (obec Štěpánov) na základě vystavených
faktur. Konečné podíly účastníků 2 až 5 na Přípravě projektu stanoví jednak oceněný výkaz výměr
vítězného dodavatele projektových prací a další skutečné výdaje. Výkaz výměr projektových
prací bude respektovat území dotčených obcí, ostatní výdaje na Přípravu projektu se rozdělí mezi
účastníky rovnoměrně. Investor bude v roli zadavatele všech částí Přípravy projektu a uplatní
prokazatelné náklady v žádosti o dotaci. Každá ze smluvních stran č. 2 až 5 se bude po vyúčtování
podílet na předfinancovaných výdajích na Přípravu projektu snížených o dotaci přiznanou tomuto
nákladu. Při nezískání dotace budou podíly obcí počítány z plné ceny Přípravy projektu a každá
ze smluvních stran, která se podílela na nákladech Přípravy projektu, obdrží jedno paré projektové
dokumentace a stavební povolení.
V.
1. Finanční podíly vlastních prostředků účastníků č. 2 až 5 smlouvy na realizaci Projektu budou
upřesněny po provedení soutěže na dodavatele díla na základě oceněného položkového rozpočtu,
přičemž bude respektován princip, že každý účastník smlouvy se bude podílet na úplném
dofinancování té části Projektu, která bude ležet na území jeho obce/města. Tyto podíly vlastních
prostředků poskytnou účastníci smlouvy č. 2 až 5 před zahájením financování Projektu
Investorovi formou zúčtovatelných záloh na základě Investorem vystavených faktur. Podobně
budou řešeny případné vícenáklady, jejichž uznání však musí předcházet souhlas smluvní strany,
na jejímž území vícepráce vznikly.
2. Po předání dokončeného díla a získání kolaudačního souhlasu Projektu provede Investor
vyúčtování a stanoví finální podíly jednotlivých smluvních stran na realizaci díla bez ohledu na
uznatelnost či neuznatelnost výdajů v dotačním titulu. Tehdy budou vyúčtovány i poskytnuté
zálohy, případné další prokazatelné výdaje všech smluvních stran a skutečná výše získané dotace.
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3. Po kolaudaci a vyúčtování záloh účastníkům smlouvy budou údržbu cyklostezky zajišťovat
smluvní strany č. 2 až 5 – každá na území své obce.
4. Smluvní strany mají právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního
řízení, dosažených výsledků projektu a související dokumentace.

VI.
1. Konečné řešení majetkových vztahů k výsledku Projektu se bude řídit podmínkami poskytnuté
dotace a smluvní strany se zavazují je plně respektovat.
2. Případné náklady, které Investorovi vzniknou po vyúčtování projektu (např. pojištění, věcná
břemena, náklady na závěrečné vyhodnocení Projektu a případné další, …) v době, kdy budou
výsledky Projektu evidovány v majetku Investora, bude hradit Investor. Takto vynaložené
náklady bude Investor fakturovat účastníkům 2 až 5 podle majetkových podílů celého Projektu.
3. Po uplynutí období, na něž se budou vztahovat podmínky dotace omezující převody majetku,
dojde k bezúplatnému vypořádání majetkových vztahů tak, aby každý z účastníků č. 2 až 5
smlouvy získal do svého vlastnictví tu část cyklostezky, která se nachází na území jeho obce.
Proto bude Investor evidovat majetek vzniklý Projektem samostatně pro každého účastníka č. 2
až 5 smlouvy. Investor nebude po majetkovém vyrovnání vlastnit žádné majetkové podíly na
Projektu. Součástí předání majetku bude i projektová dokumentace skutečného provedení díla,
každému účastníku č. 2 až 5 smlouvy ta část, která je na jeho území.
4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, pro každou smluvní stranu po jednom. Smlouvu
lze měnit písemnými dodatky, na nichž se shodnou všechny smluvní strany.

VII.
Tato smlouva o spolupráci byla schválena v rozhodných orgánech smluvních stran:
Mikroregion Šternbersko

valná hromada č. ……

dne ……………...

Statutární město Olomouc

zastupitelstvo města č. ………

dne ………………

Obec Bohuňovice

zastupitelstvo obce

č. ………

dne ………………

Obec Štarnov

zastupitelstvo obce

č. ………

dne ………………

Obec Štěpánov

zastupitelstvo obce

č. ………

dne ………………

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými
podpisy.
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Ve Šternberku dne …………………..

..........................................................
Ing. Rudolf Pečinka, předseda Mikroregionu Šternbersko
_________________________________________________________________________
V Olomouci dne ……………………..

..........................................................
Mgr. Miroslav Žbánek, primátor statutárního města Olomouc
_________________________________________________________________________
V Bohuňovicích dne …………………….

.........................................................
Mgr. Jitka Stužková, starostka obce Bohuňovice
_________________________________________________________________________
Ve Štarnově dne …………………….

.........................................................
Ing. Stanislav Nykl, starosta obce Štarnov
_________________________________________________________________________
Ve Štěpánově dne …………………..

..........................................................
Mgr. Jiří Šindler, starosta obce Štěpánov
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