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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

o poskytnutí dotace na rozšíření Základní školy Loděnice, okres Beroun  

 

Poskytovatel dotace 

Obec Vráž (IČ: 00233994) 
na adrese Obecního Úřadu Vráž, Školní 259,  Vráž 267 11 

zastoupená Ing Hana Maivaldová, starostka 

bankovní spojení KB Beroun číslo účtu: 4829131/0100 

 

a 

 

Příjemce dotace 

Obec Loděnice  (IČ: 00233510) 
na adrese Obecního Úřadu Loděnice Husovo nám. č. 4, PSČ: 267 12 Loděnice  

zastoupená: Václav Bauer, starosta obce 

bankovní spojení 1724-131/0100  číslo účtu:KB a.s., Beroun  

(jednají-li poskytovatel a příjemce dotace společně, jednají jako smluvní strany) 

 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto Veřejnoprávní smlouvu 

o poskytnutí dotace na rozšíření Základní školy Loděnice, okres Beroun 

(dále také „Smlouva“) 

 

PREAMBULE: 

 

Poskytovatel a příjemce dotace uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu v souvislosti 

plněním konkrétního úkolu vyplývajícího z jejich samostatné působnosti při výkonu 

veřejné moci, kterým je zajištění školní výuky dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

v platném znění v návaznosti na ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) ve spojení s písm. e) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.  

 

 

ČLÁNEK I. 

ÚČEL A NÁLEŽITOSTI DOTACE 

 

1. Základní škola (ZŠ) Loděnice, okres Beroun je spádovou školou, mimo jiné, i pro obec 

Vráž, a to na základě vymezení školského obvodu spádové školy, které v 01/2006 vydala 

obec Loděnice dle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.  

  

2. Obec Loděnice je výhradním vlastníkem pozemku parc. č. 209/1 a na něm stojícího objektu 

ZŠ s č. p. 255 v katastrálním území a obci Loděnice u Berouna. 

 

3. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu ve veřejném zájmu, kterým je rozšíření kapacity 

Základní školy v Obci Loděnice. Rozšíření ZŠ umožní obci Loděnice i nadále plnit své 

povinnosti, které vyhlášením školského obvodu založila a současně umožní obci Vráž 

dostát své povinnosti zajistit povinnou školní docházku dětí ze svého správního území. 
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4. Příjemce dotace prohlašuje, že za podmínek v této Smlouvě uvedených zajistí poskytovateli 

dotace po dokončení rozšíření ZŠ umístění žáků v ZŠ Loděnice dle jeho potřeb. 

 

ČLÁNEK II. 

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU DOTACE 
 

1. Přístavba ZŠ pro účely této Smlouvy je vymezena:  

a) projektovou dokumentací pro stavební povolení a technickými podmínkami, které 

budou jako závazné součástí zadávacích podmínek dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek, 

b) z hlediska stavebního zákona pravomocným stavebním povolením vydaným stavebním 

úřadem MěÚ Beroun, 

c) smlouvou o dílo s dodavatelem stavby, kterým je POHL CZ, a.s. se sídlem Nádražní 25, 

PSČ: 252 63 Roztoky,  

d) Rozpočtem stavby, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

 

2. Přílohou Protokolu o předání provedené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem je 

projektová dokumentace skutečného provedení dle Přílohy 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb v platném znění. 

 

3. Obec Loděnice uveřejnila smlouvu a dílo na své Úřední desce a dále na svém Profilu 

zadavatele dle zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

4. Obec Loděnice na základě uzavřené smlouvy s poskytovatelem nevratné dotace (MF ČR) 

povinně provádí po celou dobu realizace stavby její monitoring, který slouží ke kontrole 

čerpání dotace v návaznosti na průběh stavby včetně závěrečného vyhodnocení a 

vypořádání poskytnuté dotace. 
 

 

 

ČLÁNEK III. 

VÝŠE A ÚHRADA DOTACE 

 

1. Výše dotace poskytované obcí Vráž:  

798 300,- Kč  

 (slovy: sedm set devadesát osm tisíc tři sta korun českých) 

 

2. Závazná výše dotace je částka, kterou poskytovatel uhradí za podmínek a způsobem 

uvedených v této Smlouvě. 

 

3. Výši závazné dotace nelze překročit vyjma navýšení ceny díla na podkladě uznaných 

víceprací, ne však více jak o 20 % z výše poskytnuté dotace. Posléze uvedené zohledňuje 

skutečnost, že se nejedná o novostavbu školního pavilonu, ale o nástavbu a další stavební 

úpravy stávající ZŠ, kde přes provedené průzkumy nelze vyloučit vícepráce, které nebylo 

možno ani při vynaložení potřebné odborné péče předvídat. 

 

4. Dokladem o oprávněnosti vícenákladů/víceprací a tedy jejich úhrady budou tzv. změnové 

listy vypracované v návaznosti na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
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veřejných zakázek které podepisují za zhotovitele technický dozor investora, stavbyvedoucí 

za dodavatele a autorský dozor projektanta (AD). 

 

5. Vypořádání /poskytnuté přijaté dotace:  

a) příjemce dotace provede finanční vypořádání s jejím poskytovatelem bez zbytečného 

odkladu poté, kdy bude proplacena konečná faktura dodavateli a v návaznosti 

na předložení celkového vyúčtování v rámci monitoringu MF ČR jako poskytovatele 

dotace, 

 

b) jestliže příjemce dotace nevyčerpá celou výši dotace, převede její zůstatek na účet 

poskytovatele dotace do 15 dnů od data zjištění přebytku; posléze uvedené nedopadá 

na ujednání dle odst. ad a), 

 

c) výpočet výše vratky bude proveden stejným způsobem, jak při stanovení výše dotace. 

 

6. Dotace bude poukázaná jednorázovou platbou formou bankovního převodu na účet 

příjemce dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do 15 dnů od písemné výzvy příjemce 

dotace. 

 

7. Úhrada víceprací bude provedena stejným způsobem jako vlastní dotace při splnění 

podmínky postupem dle odst. 4 tohoto článku. 

 

8. Příjemce dotace zajistí ve svém účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví v platném znění řádné a oddělené čerpání dotace.  

Příjemce dotace odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 

dokladů prokazující použití dotace na výdajových dokladech (fakturách). 

 

9. Příjemce dotace na vyžádání poskytovatele předloží k nahlédnutí veškeré účetní doklady 

týkající se poskytnuté dotace.  

 

 

 

ČLÁNEK IV. 

PODMÍNKY POUŽITÍ DOTACE, PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍJEMCE 

 

1. Příjemce čerpá dotaci pouze k účelu dle této Smlouvy. Jestliže příjemce dotace použije 

poskytnutou dotaci nebo její částí k jinému účelu, než pro který je dle této Smlouvy určena 

(neoprávněné použití dotace), vrátí neoprávněně užitou výši dotace na účet poskytovatele 

dotace, a to 30 dnů od dne, kdy k neoprávněnému použití dotace došlo, nebo bylo zjištěno. 

Současně zaplatí poskytovateli dotace smluvní pokutu ve výši 10 % z poskytnuté dotace. 

 

2. Příjemce dotace:  

a) kontroluje postup prací prostřednictvím technického dozoru investora (TDI) a 

Autorského dozoru projektanta (AD), 

b) zveřejnil smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby na svém Profilu zadavatele, učiní tak i 

v případě dodatků k této smlouvě o dílo, 

c) oznámí bez zbytečného odkladu poskytovateli dotace skutečnosti, které nastaly a 

ovlivnily nebo mohou ovlivnit plnění této Smlouvy, 

d) archivuje listiny týkající se zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
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e) archivuje do12/2028 veškeré listiny související s poskytnutím dotace dle této Smlouvy 

včetně jejího originálu. 

 

3. Poskytovatel dotace má právo:  

a) účastnit se kontrolních dnů stavby 

b) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy být na vyžádání přítomen 

kontrole stavebních prací 

c) účastnit se předání a převzetí díla 

d) dtto správního řízení pro vydání kolaudačního souhlasu. 

 

 

 

ČLÁNEK V. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

1. Změny této Smlouvy odsouhlasí příjemce a poskytovatel dotace formou písemného 

číslovaného dodatku stejným způsobem, jakým byla uzavřena sama Smlouva. 

 

2. Pro vzájemný platební styk mezi smluvními stranami budou užita bankovní spojení uvedená 

v záhlaví této Smlouvy. 

 
3. Kontaktní osobou ve věcech této Smlouvy je za: 

příjemce dotace: Václav Bauer  

                                  tel./e-mail: 732104990 / starosta.lodenice@seznam.cz 

 

poskytovatele dotace: Ing Hana Maivaldová  

                                  tel./e-mail: 311 672 454, 724 181 067 / starosta@obec-vraz.cz   

 

    

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti ani důvody bránící uzavřít 

tuto Smlouvu, a dále se zavazují, že Smlouva bude po jejím schválení zastupiteli obou 

smluvních stran zveřejněna bez zbytečného odkladu na jejich Úřední desce včetně 

dálkového přístupu k ní a to po dobu 3 roků. 

 

4. Znění této Smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Vráž svým Usnesením č. 16-19/2017 ze 

dne 6. prosince 2017 v návaznosti na ustanovení § 84 písm. p) a § 85 písm. c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 

 

Znění této Smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Loděnice svým Usnesením ze dne 

20.12.2017 v návaznosti na ustanovení § 84 písm. p) a § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích v platném znění. 

 

5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.  

 

 

 

6. Vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanovením z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 

mailto:starosta.lodenice@seznam.cz
mailto:starosta@obec-vraz.cz
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7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 (dva) stejnopisech s platností originálu a každá strana 

obdrží 1 (jeden) vyhotovení. 

 

Přílohy: 

Kopie příslušných částí Usnesení smluvních stran   

 

 

 

 

Vráž 

 

 

………………………………………………………….. 

za poskytovatele dotace - Ing Hana Maivaldová, starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loděnice 

 

 

………………………………. ………………………….. 

za příjemce dotace - Václav Bauer, starosta 


