č.j.: 828/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Pro schůzi Rady městské části

USNESENÍ
č. 735
ze dne 10.12.2012
Smlouva o poradenské činnosti s Ing. Petrou Vemolovou
Rada městské části

I.

schvaluje
1. uzavření Smlouvy o poradenské činnosti s Ing. Petrou Vemolovou dle přílohy č. 1
tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části Praha 3
1.1. podepsat příslušnou Smlouvu o poradenské činnosti

Ing. Bohuslav Nigrin
zástupce starosty městské části

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Příloha č.1 - Smlouva o poradenské činnosti

Smlouva o poradenské činnosti
Městská část Praha 3
se sídlem Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85, Praha 3
jednající Vladislavou Hujovou, starostkou městské části
IČ: 000 63 517
DIČ: CZ00063517
na straně jedné (dále jen „mandant“)
a

Ing. Petra Vemolová
se
IČ:
DIČ
na straně druhé (dále jen „mandatář“)
uzavírají tuto mandátní smlouvu o poradenské činnosti:

I.

Předmět smlouvy

1. Mandatář se zavazuje zajišťovat po mandanta kontinuální poradenskou činnost spočívající
v:
a. komplexním monitoringu aktuálních výzev a možných dotačních řízení
v oblasti evropských fondů a ostatních dotačních titulů
b. vyhledávání vhodných dotačních titulů v oblasti evropských fondů a ostatních
dotačních titulů
c.

pro projekty mandanta dle stávající Databanky projektových záměrů

d. navrhování nových projektů mandanta – rozšiřování Databanky projektových
záměrů – vhodných jako další dotační titul z evropských fondů a ostatních
dotačních titulů
e. návrhy řešení realizace projektových záměrů mandanta
f.

supervize nad plněním projektových cílů v případě získání dotačního titulu pro
projekt na základě spolupráce mezi mandantem a mandatářem

g. příprava strategických záměrů mandanta pro programovací období 2014 až
2020 v souladu novými Operačními programy schválenými pro uvedené období
2. Poradenská činnost zahrnuje též zpracování písemných výstupů, konzultace a komunikace
mezi smluvními stranami, účast na jednáních apod.

II.

Úplata

1. Úplata za poradenskou činnost se sjednává částkou 35.000,- Kč měsíčně bez DPH.
2. Úplata je splatná na podkladě faktury s uvedeným údajem o datu splatnosti ne kratším než
14 dnů od doručení faktury. Fakturu je mandatář oprávněn vystavit po předání výstupů
poradenské činnosti za daný měsíc výkonu poradenské činnosti.
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III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Mandant je povinen poskytnout mandatáři včas potřebnou součinnost pro výkon činnosti
mandatáře a poskytnout mu na vyžádání bez zbytečného odkladu informace o skutečnostech
relevantních pro výkon poradenské činnosti podle této smlouvy.
2. Mandant je oprávněn určit osoby kompetentní jednat s mandatářem ve věci jednotlivých
odborných témat týkajících se předmětu smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinni nakládat se všemi informacemi získanými od druhé smluvní
strany jako s informacemi důvěrnými a s informacemi charakteru obchodního tajemství; tím
nejsou dotčeny zákonné povinnosti mandanta podle zákonných předpisů o svobodném
přístupu k informacím.

IV.

Majetkové sankce

Při prodlení s plněním peněžitých závazků podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je
věřitelská strana oprávněna požadovat po druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši dle
vl.nař. 142/1994 Sb.

V.

Závěrečná ujednání

1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 15.1.2013 na dobu 1 roku.

2.

Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran.

3.

Pro odstoupení platí ust. § 344 až 351 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

4.

Není-li shora stanoveno jinak, platí pro úpravu smluvního vztahu z této smlouvy ust. §566 a
násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

5.

Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemnou formou.

6.

Smluvní strany prohlašují, že je jím znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavírají
na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze ...............................................

Ing. Vladislava Hujová, starostka

V Praze dne ......................................................

Ing. Petra Vemolová
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