Příloha č. 1
Zápisu z Lo. řádného zasedání Zastupĺtelstva obce Dobřejovice dne 25.6.2ot9

Prezenčnílĺstina

Jméno zastupitele:

t

Podpis

Ladislav Bezouška

lng. Pavel Brotánek

lng. Jan Chvátal

ô

J-,J

Martin Joza
l/

Jan Krejčí

oHur,łv€ĺ-ĺ

Bc. Zbyněk Kudláček
(,/

,4

Pavla Mikušková

Martin Sklenář

lng. Libor Stárek

6

U

SMLOUVA

o VYKoNÁľĺpŘezrouuÁľ.lĺ nospooeŘeľĺĺ
Na základě s 4 odst. 7 zákona č,' 42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření), a podle $ 2 pĺsm' b)
zákona č. 93/2009 sb.,

o

auditorech

a o změně někteých

zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen zákon o auditorech), uzavírajídále uvedené smluvní
strany předmětnou smlouvu takto:

Čl.l

Smluvní strany
1.

obec Dobřejovice

ře

zastoupené: Martinem S k l e n á

m

starostou obce
Na Návsi 26
Dobřejovice

PSČ: 251 01
!CO: OO2 40 141
DIC: C200240141

č.ú.
:

jako zadavatel přezkoumání svého hospodaření auditorovi podle $ 4 odst. 1 a 7
zákona o přezkoumávánĺ hospodaření (dále jen ,,zadavatel"),
2.

ATLAS AUDIT s.r.o.
zastoupená: lng. Tomášem B a

rto

še m

jednatelem spoleěnosti
K Bílémuvrchu 1717
Čelákovice
PSČ: 25o 88

lČo: zsos2320
DIC C225652320

č'ú.:1 9-393961 0227 l010o
Zapsaná u M.o's. v Praze sp. zn.: odd. C, vl' 58261
jako vykonavatel přezkoumání hospodaření (dále jen,,vykonavatel"),

.)

-z--

cl.

lt

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je:

přezkoumání hospodaření obce Dobřejovice a vydánĺ zprávy o výsledku
tohoto přezkoumání za rok končící3í. prosincem 20í9, s náleŽitostmi podle
zákona o auditorech, auditorského standardu ć,.52 dalšíchrelevantních předpisů

vydaných Komorou auditorů cR
hospodaření.

zprávy

o

a

$ 10 zákona o přezkoumání
Vypracování dopisu vedení, kteý se stane nedílnou součástí
ustanovení

výsledku přezkoumání hospodaření pouze v případě, že bude

obsahovat detaĺlnípopis zjištěných chyb a nedostatků podle ustanovení

3

a c)

s

10

zákona o přezkoumání hospodaření a upozornění
na případná rizika, která lze dovodĺt ze zjištěnípodle s 10 odst. 2, pĺsm. b)
zákona o přezkoumání hospodaření a která mohou mĺt negativní dopad

odst.

písm. b)

na hospodaření účetníjednotky'

Čl.lll
Předmět přezkoumání hospodaření
Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročnímhospodaření zadavatele podle $ 2
odst. 1 a odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, a to podle ustanovení
jednotlivých písmen citovaného paragrafu (viz příloha A, která je nedílnou součástí
této smlouvy).

cl. lv
Hlediska přezkoumání
Předmět přezkoumání hospodaření se ověřuje z hlediska:
a) dodrŽování povinností stanovených zvláštnĺmi právními předpisy,
b) souladu hospodaření s finančnĺmiprostředky ve srovnání s rozpočtem,

c) dodrŽení účeluposkýnuté dotace nebo návratné finančnĺvýpomoci a podmínek
jejich pouŽití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Smll9OUDob
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Právní předpisy pouŽité při přezkoumání hospodaření pokývajícívýše uvedená
hlediska jsou uvedeny V příloze B, která je nedílnou součástítéto smlouvy.

cr.

v

Způsob, místo a čas výkonu přezkoumánĺ
Způsob výkonu přezkoumání hospodaření se řídĺpříslušnými ustanoveními zákona

c. 52 a

dalšímireĺevantnímipředpisy
vydanými Komorou auditorů ČR a ustanoveními $ 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona
o auditorech, auditorským standardem
o přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodařenĺ

Se

vykonává

na

základě dokladů předloŽených

zadavatelem podle poŽadavků vykonavatele a podle ověření skutečnéhostavu věci.
Vykonavatel poŽádá o předloŽenĺ těchto dokladů zadavatele nejpozdéji 14 dnů před
zahájením přezkoumání.
Místem výkonu přezkoumánĺ hospodařenĺ je obec Dobřejovice
Vykonavatel zahájĺ auditorské práce na dílčíÍázi v prostorách zadavatele v měsících

9

-

1212019 Vykonavatel předloŽí zadavateli poŽadavky

na základní informace

nejpozději 14 dnů před zahájením prací.

Vykonavatel zahájí auditorské práce na závěrecné fázi přezkoumání hospodaření
v prostorách zadavatele v měsících 2

_

412020. Vykonavatel předloŽi zadavateli

poŽadavky na základní informace, nejpozdąi 14 dnů před zahájením prací.

Zadavatd poskytne vykonavateli všechny nezbytné materiály a podklady včetně
účetnízávěrky k 31. prosinci 2019, sestavené v souladu s právními předpisy Ceské
republiky, k vykonání přezkoumání hospodaření do 20. 2' 2020.

Smluvní strany se mohou dohodnout na zpracování písemného zápisu z dílčího
přezkoumání určenéhojen pro vnitřní potřebu zadavatele.
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obsah zprávy o výsledku přezkoumánĺ hospodaření
NáleŽitosti zprávy o výsledku přezkoumání hospodařenĺ se řídĺpoŽadavky zákona

č. 52 a dalšĺmirelevantními předpisy
auditorů cR a ustanovením S 10 zákona o přezkoumávání

o auditorech, auditorským standardem

vydanými Komorou

hospodaření, (viz příloha G, která je nedĺlnou součástítéto smlouvy)'
Čl. vll

cena za vykonání přezkoumánĺ hospodařenĺ a způsob jejĺho uhrazení

Cena za vykonání přezkoumání hospodaření je smluvně stanovena Ve

výši

45 000 Kč, a to jako cena bez daně z přidané hodnoty zvýšená o přĺslušnou výši
daně z přidané hodnoty (21 %)'

o

první dílcífaktura Ve výši 22 500 Kč, zvýšená o DPH po zahájeni dílčífáze

přezkoumání hospodařenĺ, tedy nejpozději k 31' 12.2019

o

konečnou fakturu ve výši 22 500 Kč, zvýšenou o DPH a vedlejšĺnáklady
po ověření závěrky a předání závěrečnézprávy.

Všechny faktury vystavené vykonavatelem podle této smlouvy budou splatné do

í4

dnů ode dne jejich vystavení. V přĺpadě, Že zadavatel řádně a včas neuhradĺ
některou fakturu, vyhrazuje sĺ vykonavatel právo přerušit práce aŽ do úplného
zaplacení všech splatných faktur s tím, Že o dobu prodlení zadavatele s placením
se prodlouŽĺtermíny pro provedení činnostĺvykonavatelem podle této smlouvy.

Za práce

spojené s posouzením zvláštníchskutečnostíspecifikovaných
v objednávce zadavatele zaslané auditorovi v době prováděnĺ prověrky náleŽí
auditorovi odměna ve výši 1 000 Kć, za hodinu výkonu auditora a 600 Kč, za hodinu

výkonu asistenta auditora dle skutečně vykázané spotřeby času spojenou
s projednáním dílčíchzpráv. cástra bude fakturována vżdy po dílčímprojednání,
splatnost 14 dnů od data vystavenífaktury.

Smlt9OUDob
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Sm!uvní povinnosti zadavatele
Zadavatel je odpovědný za všechny předloŽené dokumenty a zavazuje se předloŽit
a poskytnout pro přezkoumánĺ hospodaření následující:

1' uzavřenou a vyhodnocenou inventarizaci majetku

a

závazkťl k rozvahovému

dni,

2. zpracovanou účetnízávěrku, kterou tvoří (rozvaha, výkaz zisku

a

ztráty,

příloha, přehled o peněŽních tocích a změnách vlastního kapitálu)
3. finančnívýkaz (výkaz pro hodnocení plněnĺ rozpočtu),

4. po dobu platnostĺ smlouvy vývořit podmĺnky k naplnění jejího účelua

v jejich

rámci vyhovět oprávněným poŽadavkům vykonavatele ve smyslu $ 21 odst. 2
zákona o auditorech (viz přĺloha D, která je nedílnou součástítéto smlouvy)'
5. dalšĺmateriály a podklady na základě vzájemné dohody.

Dále se zavazuje uhradit platby za poskytnutí auditorské sluŽby na základé
vystavených faktur ve lhůtě jejich splatnosti a v případě prodlení uhradit téŽ penále

ve výši 0,0570, za kaŽdý den prodlení.

AŽ.

do uhrazení příslušnéplatby se zadavatel

zavazuje strpět ze strany vykonavateĺe přerušenĺvýkonu auditorské sluŽby.

cl. lx
Smluvní povinnosti vykonavatele
Vykonavatel

se

zavazuje po dobu platnosti smlouvy vykonávat přezkoumání

hospodaření. Podle příslušných právních předpisů a v souladu s jejími ustanoveními
se vykonavatel dále zavazuje zejména:

a)

konat sjednané práce odborně, kvalitně a přesně, a za předpokladu včasného

dodání odůvodněně poŽadovaných podkladů ukončit tyto

práce

v dohodnutých lhůtách,

b) zajistĺt, aby

při výběrovém způsobu šetření byly pouŽity metody zabezpečující

reprezentativnost daného výběru testovaných poloŽek,

c) řídit se při výkonu sjednané práce příslušnými právními

předpisy

a auditorskými standardy vydanými Komorou auditorů Českérepubliky,

Smll9OUDob

-6d) postupovat tak, aby při přezkoumání byl zjištěn skutecný stav věci, zejména
na základě dokladů a jiných pĺsemnostío finančnímhospodařenĺ
a o hospodaření a nakládání s dlouhodobým majetkem zadavatele na základě

úplných a pravdivých informacĺ; je oprávněn vyŽádat

si pĺsemnépověření

k přĺstupu k informacím vedeným o zadavateli u bank, dluŽníkůa věřitelů.

e) projednat konečnéznění zprávy o výsledku přezkoumánĺ hospodaření
Vypracované podle s 10 zákona o přezkoumávání hospodaření a zákona
o auditorech s oprávněnou osobou zadavatele, popř. s finančnĺmvýborem

zastupitelstva zadavatele a předat ji v dohodnuté lhůtě dva stejnopisy této

zprávy včetně přehledu dokladů a písemností,které by|y

předmětem

přezkoumání,

Đ

zachovávat mlčenlĺvosto všech skutečnostech,

o

kteých se dozvěděl
v souvislosti s výkonem přezkoumání hospodaření; mlčenlivost se vztahuje
i na osoby, které se s nĺm na přezkoumání podílely.

Čl. x

Termĺn předání zprávy o výsledcích přezkoumání hospodařenĺ

Nejpozdějším termĺnem pro předánĺ zprávy vykonavatele o výsledcĺch
přezkoumání hospodaření se po dohodě smluvních stran stanovuje
nejpozději na

31

.5.2020,

Předpokladem dodrŽení termĺnu předání zprávy
hospodaření je

o

výsledcích přezkoumání
předání všech poŽadovaných podkladů nejpozději 15 dnů

před smluvně sjednaným termínem předání zprávy

o výsledcích přezkoumání

hospodařenĺ.
Čl. xl

Sankčníustanovení
V přĺpadě porušenípovinnosti vykonavatele ukončit sjednané práce (Čl. VlIl této
smlouvy) v dohodnutých lhůtách nebo v případě, Že vykonavatel jednostranně
odstoupí od smlouvy v období po 31. 12. kalendářního roku, v němŽ smlouva

Smll9OUDob
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nabyla platnosti, se vykonavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu zadavateli
přezkoumánĺ ve výšĺ30 000 Kč, slovy třicettisíckorunčeských..

V přĺpadě porušenĺsmluvní povinnosti zadavatele poskytnout vykonavateli včas
odůvodněně poŽadované podklady (Čl' V smlouvy a ustanovením $ 21 odst. 2
zákona o auditorech), které by mělo za následek nedodrŽení dohodnutých lhůt
ukončeníprací vykonavatelem, se zadavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu
vykonavateli přezkoumánĺ ve výši 30 000 Kč, slovy třicettisíckorunčeských.

Je

-

lĺ prodlení s poskytnutím odůvodněně poŽadovaných podkladů delšíneŽ 5
dnů po zahď1ení přezkoumání, prodluŽuje se lhůta pro předání zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření přiměřeně o počet těchto dnů, kteý nenĺ chápán jako
porušenípovinností vykonavatele podle odstavce prvnĺho tohoto článku.
Čl. xll

Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na období od 1' 8' 2019 do 30. 6. 2020 a můŽe být
ujednáním smluvních stran prodlouŽena.

Smlouva

je

uzavřena okamŽikem připojení podpisu druhé smluvnĺ strany
nebo okamŽikem, kdy návrh smlouvy opatřený podpisem druhé smluvní strany
obdrŽĺ navrhovatel smlouvy. Uzavřením smlouvy nabývá smlouva pĺatnosti.

Smlouva můŽe být měněna

a

doplňována jen písemně

a musĺ být

potvrzena

souhlasnými podpisy oprávněných orgánů smluvních stran. Tyto dodatky tvoří
nedílnou součást smlouvy'
odstoupit od smlouvy můŽe smluvní strana, pokud druhá smluvní strana nebude plnit

smluvní povinnosti, a to ani po marném uplynutí lhůty dohodnuté k dodatečnému
splnění těchto povinností.

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitetstvem obce Dobřejovice
na jednání dne
Smll9OUDob

pod č.

-8-

se

vyhotovuje Ve dvou stejnopĺsech, přĺčemŽjeden stejnopis obdrŽí
zadavatel a jeden stejnopis obdrŽí vykonavatel.

Smlouva

V Čelákovicĺch dne 14. 06' 2019

V Dobřejovicích dne

ATLAS AUDIT s.r.o.1

obec Dobřejovice

lng. Tomáš Bartoš
JednateI společnosti
Podpis

l Jméno a přĺjmení jednajícíhoza vykonavatele.
Jméno a příjmeníjednajícíhozazadavatele.

2

Smll9OUDob

Mańin Sklenář
Starosta obce
Podpis

2

2019
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Příloha A
Udaje o roěním hospodaření obce podle $ 2 odst.

a)

'l a2zákona o přezkoumání hospodaření:

plněnĺ příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněŽních operacÍ' týkajĺcích se rozpočtových
pľostředků,

b)

c)

d)

finančnĺoperace,týkajícĺsetvorby a pouŽití peněŽních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti Územního celku,

peněŽní operace, týkajícíse sdruŽených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi

dvěma nebo více Územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
fyzickými osobamĺ,

e)

f)

g)

finančníoperace, týkajícíse cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o Účetnictví,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutýmĺ z Národního fondu a dalšímiprostředky

ze zahranití poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

vyúčtovánía vypořádání finančníchvztahů ke státnímu rozpočtu' k rozpočtůmkrajů,
k rozpočtůmobcí, ke státním fondům a k dalšĺmosobám.

Předmětem přezkoumání dále je:

a)
b)

nakládání a hospodařenís majetkem ve vĺastnictvíúzemnĺhocelku,

nakĺádánía hospodařenĺ s majetkem státu, s nímŽ hospodařÍ územnícelek,

c)

zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou Úkonů a postupů přezkoumaných
orgánem dohledu podle zvláŠtníhoprávního předpĺsu,

d)
e)

stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

0

g)
h)

i)

ručenízazávazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcíve prospěch třetÍch osob,
zřizován'l věcných břemen k majetku územníhocelku,
Účetnictví vedené územnĺmcelkem,

ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslednĺ 4 rozpočtové roky
podle právního předpisu upravujícíhorozpočtovou odpovědnost.

Sml l9OUDob

-10Příloha B
Přehled právních předpisů, s nimiŽ auditor při přezkoumávaného hospodařenĺověří soulad

_

zákon č,' 42012004 Sb.,

o

přezkoumávánĺ hospodaření Územních samosprávných celků a

dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějŠích předpisů,

zákon č,. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšÍch předpisů,

zákon

Ö,.

25012000 Sb.,

o

rozpoětových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, a souvisejícÍmi prováděcími právními předpisy:

-

_
_
_
_
-

-

vyhláŠka ć'.323ĺ2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,

o způsobu, termínech a rozsahu údajůpředkládaných pro hodnocení
plněnĺ státního rozpočtu, rozpočtůstátních fondů, rozpočtůúzemních samosprávných celků,
rozpočtůdobrovolných svazků obcí a rozpočtůRegionálních rad regionů soudżnosti, ve znění
pozdějšíchpředpisů, která provádí některá ustanovení zákona ć,. 21812000 Sb., o rozpočtových
pravidĺech a o změně někteých souvisejícĺch zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějŠĺch

vyhláŠka č,. 512014 Sb.,

předpĺsů,

zákon č,.2312017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějŠíchpředpisů,

zákon ě'.32012001 Sb. o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů
zákon i,. 34012015 Sb., o zvláŠtníchpodmínkách Účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zákon ć,.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

nařízení vlády č. 56412006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluŽbách a
správě, ve znění pozdějšíchpředpisů, provádějĺcí některá ustanovení zákona ć,.2621 2006 Sb.'
zákoník práce, ve zněnÍ pozdějŠíchpředpisů,
nařízení vlády č. 31812017 Sb., o výši odměn členůzastupitelstev Územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších změn a předpisů,
zákon

ě,.

8912012 Sb., občanský zákoník,

zákon ě. 9012012
korporacích),

sb'' o

obchodnĺch společnostech a druŽstvech (zákon

o

obchodních

zákonč'.26212006 Sb., zákoník práce,

zákon č' 563/1991 Sb., o účetnictví've znění pozdějšíchpředpisů, a souvisejícímiprováděcími
právními předpisy:

-

vyhláška č.41012009 Sb., kterou se provádějĺ některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o
Účetnictví, ve znění pozdějŠíchpředpisů, pro některé vybrané účetníjednotky'

českéÚčetní standardy pro některé vybrané Účetníjednotky, které vedou účetnictvípodle
vyhĺáŠkyč. 410/2009 sb.'
vyhláška č. 383/2009 Sb., o Účetních záznamech v technické formě vybraných účetnĺch
jednotek a jejich předávání do centrálního systému úěetníchinformací státu a o poŽadavcĺch
na technické a smÍšenéformy účetníchzáznamÜ (technická vyhláŠka o Účetních záznamech),
vyhláŠka č, 22012013 Sb.,
vybraných účetníchjednotek.
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poŽadavcích na schvalování úěetních závěrek něktených
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Příloha C

obsahové náleŽitosti zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Podle auditorského standardu č,. 52 a ustanovenĺ $ 10 odst. 2 aŽ 5 zákona o přezkoumávání
hospodaření.

Jedná se zejména o:

a)

identifikačníúdaje, jimiŽ jsou název územního celku, jména a funkce auditorů zúčastněných

na přezkoumání a přibraných osob, místo, kde se přezkoumání uskutečňovalo, období,
v němŽ probíhalo, dále rok, za kteý bylo přezkoumání vykonáno, a datum vyhotovenĺ této
zprávy,

b)

c)

d)
e)

název zprávy o přezkoumání hospodaření,

popis předmětu přezkoumání hospodaření,
rámcový rozsah pracĺ,

výčet právních předpisů pouŽitých auditorem pro posouzení souladu hospodaření s těmĺto
předpisy,

0

g)
h)

definovánĺ odpovědnosti územníhocelku,
definování odpovědnosti auditora,

popis zjištěných chyb

a

nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláŠtními

právnÍmi předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání, které nebyly dodrŽeny,

i)
j)

závér z přezkoumání,

k)

podpis auditora odpovědného

l)

označenídokladů a jiných materiálů, ze kteých zjiŠtěnípodle písmena b) vycházÍ,

za

pŕezkoumání a datovanou doloŽku

o

převzetÍ zprávy

představitelem Územního celku stvrzenou jeho podpisem,
Závěr z přezkoumání hospodaření podle lsAE 3000

m) závěr zprávy

o

výsledku přezkoumání hospodaření musí obsahovat

vyjádření,

zda při přezkoumání hospodaření:
fa) nebyly zjiŠtěny chyby a nedostatky, nebo

fb) byly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení $ 10 odst.3 písm. b) zákona
o přezkoumání hospodaření, anebo
fc) byly zjiŠtěny nedostatky podle ustanovení$ 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání
hospodařen í spočívající:

1.

2'

v porušenírozpoětové kázně,
v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,

3. v

pozměňování záznamů nebo dokladů V rozporu se zvláŠtnímiprávními

předpisy,

4. v

poruŠenípovinností nebo překročenípůsobnosti Územního celku

stanovených zvláŠtnímiprávními předpisy,

5. v neodstranění nedostatků zjiŠtěnýchpři dílčímpřezkoumání
nebo při přezkoumáníza předcházející roky, nebo
Smlt90UDob
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6. V

nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle

$7

odst'

2

zákona

opřezkoumávání hospodaření, znemożňujícísplnit poŽadavky stanovené
v $ 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření,
fd) dalŠípovinné náĺeŽitosti podle zákona o přezkoumání hospodaření.

1.

upozornění na případná rizika, která lze dovoditze zjištěnĺ podle pĺsmene b)
a

2.

která mohou mĺt negativní dopad na hospodaření územníhocelku

v budoucnosti,

uvedení podílu pohledávek a závazkťl na rozpočtu Územního celku a podílu
zastaveného majetku na celkovém majetku územnĺhocelku,

3.

výrok o tom, Že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů

za poslední 4 rozpoětové roky; v opačnémpřĺpadě se uvede, o kolik jeho dluh
překročil průměr jeho přÍjmů.

n)

povinnou přílohou zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeníje i stanovisko podle $ 7 odst.

1 písm. í) zákona o

přezkoumávání hospodaření, pokud bylo příslušnémuauditorovi

doručeno,

o)

datum vyhotovení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
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oprávněné poŽadavky auditora
Podle ustanovení$ 21 odst. 2zákona o auditorech má auditor právo, aby mu účetníjednotkaposkytla
veškeréjím poŽadované doklady a jiné písemnosti, dále informace a vysvětlení potřebná k řádnému
poskytnutí auditorských sluŽeb.

Jedná se zejména o:

a)

předloŽení úÖetnízávěrky sestavené podle ěeských předpisů v originálnĺm exempláři
v českémjazyce, podepsanou statutárním orgánem;

b)

c)

předloŽení finančníhovýkazu (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu);

zajiŠtěnípřístupu k účetnímknihám, účetnĺmpísemnostem a dokumentům zadavatele, včetně
mzdové evidence, zápisů z jednání zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva a komisí rady

za jakékoli časovéobdobí a v poŽadovaném čase, rozsahu a podrobnosti' a to současně
s informacemi
je oprávněn

a

vysvětleními

od

odpovědných pracovníků zadavatele. Vykonavatel

si vyŽádat písemné pověření o přístupu k informacím vedeným o zadavateli

u bank, právníků a finančníchÚřadů;

d)
e)

umoŽněnÍ přístupu do veŠkenýchprostor a k veŠkerémumajetku zadavatele;

umoŽnění Účasti vykonavatele při inventarizaci majetku

a

závazků zadavatele' Zadavatel

oznámí vykonavateli termĺny konání těchto inventur nejméně jeden měsíc před jejĺch
konáním, pokud není dohodnuto jinak;

Đ

poskytnutÍ ,,Prohlášení vedenĺ " na Žádost vykonavatele, potvrzujĺcĺdůleŽitá ústnívysvětlení

a prohlášení učiněná pracovnĺky zadavatele, podepsané orgánem oprávněným jednat
za zadavatele;

g)

informování vykonavatele o výsledcích svého posouzení rizika vztahujícího se k moŽnému
významnému zkreslenĺ Účetní závěrky v důsledku podvodu a o všech významných zjištěných
podvodech týkajících se zadavatele, s moŽným dopadem na Účetní závěrku' či podezřeních
na takové podvody;

h)

ujištěnío nezveřejnění informací

ze strany zadavatele, které předtím nebyly

ověřeny

vykonavatelem, způsobem, kteý by mohl jejich uŽivatele uvést v omyl, Že vykonavatelem
ověřeny byly.
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ke smlouvě o dílo č. 35004 uzavřené dne 5. únoľa2015 na akci:

,,ZMĚNA Č. z Űzr'MNÍHo Pĺ'ÁNU DoBŘEJoVIC"

čí'losmlouvy/číslododatku:

5oo4 /Do

3

D4

l. stl.uvilí sTRAllY
1.1

OBJEDNATEL:
se sídlenl.'

obec

DoBŘEĺovlcľ

Dobřejovice, Na Nĺivsi 26, 25] 01 Dobřejovice
tel. 323 60i 310,607 058 184, IDS. nTua9vb

e -m ai I : ur ad@do br ej ov i c e. cz ; h tp //www. do b r ej ov i c e c z
Maľtinem Sklenĺiřem, starostolt obce (mobil 725 021 828)
0024014l / CZ 0024011I (plátce DPH)
t

zclstotlpený

lČ ĺ oĺČ:

(dál
1.2

ZHOTOVITEL:
se sídlem:

kanceIář"

e

:

.

j en,, obj ednatel ")

PRISVICH'

s.ľ.o.

Nad Orionem 140, Sloup, 252 06 Davle
Zeleľľýpruh 1560/99, ]40 02 Praha 4 (ĺĺlkéuĺll'e:;tl 1lľĺlĺĺorllcĺll'ánĺ);
tel. 24l ł44 053;Íax 211 444 053,' IDS: 62eusa4
e -m ai I : pri sv i c h @ p risv i ch. c z ; ht tp //wu,w. pr i sv i ch. c z
Ing. Ladislavem Vichem, jednatelem (mobil 606 638 956)
27I0I053 / CZ27101053 (plátce DPH)
oRvedenĺźmMěstsĘm soudemv Praze, oddíI C, vložka 96284
:

jednajĺcí:
ĺČoĺ

nt

zapsaný v:

(dóle.j en,, Zhotovitel

(spoIečně dáIe

jen ,,Strany"

"

)

a jednotlivě ,,Stľana")

!l. DÜvoDY ztĚilY sttouvY
S odvoláním na odstavec 9.2 článku IX smlouvy o dílo č. 35004 uzavřené dne 5. února 20l5'
ve znění Dodatku č. l uzavřeného dne 3. února 20l6, Dodatku č. 2 uzavřeného dne 28. června 20l6
aDodatku č.3 uzavřeného dne 29.č,ewna20|7 (dálejen,,Smlouva"), se Strany dne 14. listopadu
2018 a následně dne 19. června 2019 dohodly na změně Smlouvy' jak je uvedeno v tomto dodatku
(dále jen ,,Dodatek č'. 4") z důvodů,které vyvolaly zejména

Ż.t

2.2
2.3

Vypuštěnílokality 72-7 z návrhu zmény č,. ŻUP Dobřejovic pľo umístění záméru stavby
míchacíhocentľa betonoqých směsí - betonáľky ve vazbě na výsledek místního ľefeľenda konaného dne 20. a2l. ŕíjna2017 o otázce: ,,Souhlasíte s tínl, aby obec Dobřejovice bezodkladně podnikla veškerélcrolĺy v samosĺaĺnépůsobnosti, aby nemohlo dojít kvýstcwbě betonárky v katastrólním územíobce Dobřejovice.",jehož výsledek byl
',ANo" atudíŹ by nemohlo dojít k vydání změny č. 2 UP Dobřejovic obsahující lokalitu Z2-7, pľotožetento akt
pľobíhávsamostatnépůsobnosti podle$6odst.5písm.c)a$54odst.2stavebníhozźlkona.
Usnesení ć..2018l40ll2 Zastupitelstva obce Dobřejovice ze dne 1. března 2018, kteým
bylo uloŽeno,,určenému zastupiteli"' Ing. Liboru Stárkovi, aby přivýkonu spolupráce s pořizovatelem dle $ 50 odst. l stavebního zálkona prosazoval platný výsledek Místníhoreferenda
konaného ve dnech 20._2l. října Ż0l7,ti. vypuštění lokaliĘ Z2-7.

Vypuštěníčásti lokality zz-s určenépľo bydlení z návrhu změny č.2 ÚP Dobřejovic na
základě usnesení č.2018/03/16 Zastupitelstva obce Dobřejovice ze dne 13. pľosince 2018,
kteqým bylo uloŽeno ,,určenému zastupiteli", Ing. Liboru Stárkovi. aby při výkonu spolupľáce
chy

BV

l

stavebního zákona prosazoval názor vypuštěnífunkčníplo(bydlení venkovské) z lokality Z2.-5 a ponechat plochy oM dle ÚP Dobřejovic.

s pořizovatelem dle $ 50 odst.
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2.4

Novela stavebního zákona, provedená zákonem č,. 2Ż5l20l7 Sb', kteým se mění zákon
č. 183lŻ006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavební zákon). ve znění pozdějšíchpředpisů, a da|šísouvisející zźlkony, s účinnostíode dne 1. ledna 2018.

2.5

Novela lyhlášĘ č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech' územně plánovací dokumęntaci a způsobu evidencę územně plánovací činnosti' provedená vyhláškou č. l3120l8
Sb., kterou se mění vyhláška č,. 500lŻ006 Sb., o územně analyticĘch podkladech. územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášĘ
č,. 458ĺ20lŻ Sb., s rĺčinností
ode dne 29. ledna 2018.

2.6

Zpracované ,,Pokyny pľo tĺpľavunávrhu změny č.. 2 únemního plánu Dobřejovic po
společnémjednání" nazákladě vyhodnocení výsledků společného projednání, výsledku řešenírozporů a vyhodnocení vlivů návľhu Změny č,. 2 na udrŽitelný rozvoj uzemí ($ 5l odst. l
stavebního zźlkona), předané objednateli dne 29. května 2019'

lll. zntľovÁ UsTAllovEľí
3.1

V čtĺźnkuIII ,,PŘEDMĚT PLNĚNÍ" Smlouvy se body 3.2.16 už 3.2.20 a odstavec 3.3 ruší
3.3 takto:

a nűhľűzldí nouj,łlti bod]) 3.2.16 {tž.3.2.22 a odstavcem

|s.z.lo

Vyhotovení Úľ nobĺeiovic zahľnltjícíúplnéznění po vyĺláníZměn č' I a 2 ($ 55 oclst. 5 stavebního zákona), jejich opatření záznamem o íłčinnosti(! 14 odst. 2 v1lhlášlĺy) (dóle jen

',Úplné znění ÚP Dobřejovic"1.
3.2.]7 DoručeníZnlěny č' 2 a Úptného znění ÚP Dobřejovic po této znlěně veřejnou vyhláškou
podle $ 173 odst. 1 spravního řcÍdu; dnem doručeníZměny č. 2 a Uplného znění UP Dobřejovic nabyvá Změna č. 2 {lčinnosti ($ 55c stavebního záknna). oznómení o vydóní Změny č. 2
a nabytí její účinnostiveřejnou vyhláškou, a po dni nabytí tičinnosti Změny č. 2 její opatření
záznamem o tičinnosti (s 168 odst. I stcwebního ztikona, $ 14 odst. l vyhlášlý'
3.2.18 Zveřejnění Úplného znění ÚP Dobřejovic způsobem umožňujícímdcílkový P!ístup (s I65
odst. 3 stavebního zcikona) společně se Změnou č. 2. UloženíUplného znění UP Dobřejovic
u objednatele a současně Úptné znění ÚP Dobřejovic poskytnout stavebnímu úřadu, úřadu
tizemního plánování a krajskémrl úřadu (s 165 odst. ] stcwebního zákona)'
3'2.19 UloženíZměny č. 2 opatřenou záznamem o účinnosti(E 14 odst. ] vyhlášlry), včetně dokumentace ,,Změna č. 2 územního plánu Dobřejovic - doklaĄl o pořizovtiní a vydciní'' u objednatele.

3.2'20 Zveřejnění liclcljti o vydané Změně č. 2 a tiplném znění ÚP Dobĺ"irvic a místech, kde je možnĺź
do této UPD a do její dokladové dokumentace nahlížet, zpťłsobem umožřttljícímdólkový přístup, a oznámení těchto udajů jednoĺlivě dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu
(s 165 odst. 3 stavebního zcikona).
3.2.21 Zpľacovóní registračního listu Změny č.2 (g 22 vyhlášlły) apodání nóvľhu Kľajskémuúřadu navloženíjeho dat do evidence územně plánovací činnosti (s 162 odst. 6 zákona).
3.2.22 Ukončení činnosti (výkonného) Pořizovatele a Zhotovitele Změny č. 2 uložením dokladů a písemností dokládajících proces pořizovciní (spisu) u objednatele k archilaci.

3.3

Kooľdinace a usměľňování územně plánovací činnosti předmětu plnění ode dne uzavření Smlouvy do ukončení pořizováníZmény č,.2,tj.dnem splnění bodll3.2.22Smlouvy.l

3.2 V čIdnku IV ,,DOBA PLNENI' Sntlouĺy se bod 4.I.2 nohrozuje novým zněním tukÍo:
do 210 dnťl ode dne uzal,ření Dodatku č. 4 Smlouvy, z toho splnění bodu
|ł.l.z oĺIst.3.2

3.2.]3 Smlouvy, tj. předložení ncivrhu navydání Změny č. 2 ZastupiÍelsMu
obce Dobřejovice, se Zhotovitel zavazuje ke dni 5. prosince 20l9, poh.ld
blde Dodatek č' 4 Smlotlvy uzavřen do 30. čenna 201g,|

DODATEK č. 4 smlouvy o dĺlo č' 35004
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P0RĺzENĺn zuoT0vENĺ zpnavY A ZMĚNY c 2 ÚzEMNĺH0 PLANU D0BREJ0vtc
,,CENA" Snllollĺy se odstavec

I nahruzuie

-t.J

V čIĺinkuV

B.tt

Za zpracování úplnéhoznéníZprávy, úpravu návrhu Změny

3.4

V

5.I

noĺ,.ým zněnínt tukto:

č,. Ż a úpravu dokumęntace
provedené nazákladé vypuštění lokality ZŻ-7 po společnémjednání, se stanovuje
cena 75.000 Kč (bez DPĐ.l

WURU

čIĺinkuV,,CENA" Snúouly se za oĺlstuvec 5.11 doplňují nové odstuvce 5.12 až 5.15 tukto:

B 12 Za aktua|izaci výkľesůgľafickéčásti návrhu Změny č,.2 a grafické částijeho odůvodnění, ze

stavu údajůkatastľu nemovitostí ke dni 9.btęzna2016na stav platný ke dni zpracovőnínávľhu Změny č. 2 pľo veřejné projednání, se stanovuje cena 20.000 Kč (bez DPH).

5.13

Za alłualizaci textové a grafické části návrhu Změny č. 2 a textové a grafické části jeho odůvodnění, ze stavu územně analytických podkladů s údaji o územípředaných úřadem územního plánování Městského úřadu Říčanydne 2' července ŻOl5 na stav platný ke dni zpracovźlní návľhu Změny č. 2 pro veřejné projednání, se stanovuje cęna 20.000 Kč (bez DPH).

5.14

Za úpravu návrhu Změny

5.15

Za poÍízenía zpracování Úplného znění ÚP Dobřejovic po změnách ě. l a Ż, včetně příslušných souborů PDF na CD pľo prezentaci a zdrojových souborů ve stľojově čitelnémformátu
a dodání 5 whotovení Úplného znění ÚP Dobřejovic, se stanovuję cena 65.000 Kč (bez

ě. Ż a upravu dokumentace WURÚ proveden é na zálk|adě vypušpo
tění části lokality ZŻ-5
společnémjednání, se stanovuje cena l5.000 Kč (bez DPH).

DPĐ'l

-i.5

V člĺÍnkuW ,,PLATEBNÍ PODMÍNKY" Smlouv1, se tabulkuÍuktur oĺIstavce 6.l. ve znění
Dodatku č. 4, nchraaüe noujm zněním v sollvislosti s předchozími odstavci 3.3 a 3.4 tohoto Doĺlatku č. 4 tĺtkto (šedě jsou pouze pro infoľmnci vyznučeny již fakturované položky
Smlouvy):

označení

' číslo
',

bodu
:,---l--

fclktury
:-*-:---t-

6.1.1

I. dílčífaktura

čdstkav Kč
(be:

DPH)

odst. 5.3

'lt
"6.I.2
-----Í--------"2.
"
' 6.l.3,,3. dílčífaktura
|

6. I.4

4.

dílčífaktura

5.

díIčífaktura
,

--__
'

6.I.6
6.

t.7

6.

-!---

(nejdříve v den uskutečněnĺ:danitelného plnění, tj')

]

]

--------l

ke dni rozhodnutí zastupitelstva obce o nolĺľzíchł1g pořízeníZměny č. 2 pođle$ 46 odst. 3 stavebnfüo zókona

podpisu oznómení zveřejnění nóąlrhu Zpróvy
dle bodu 3.1.6

25.000

Kč

lre dni

35.000

Kč

ke dni předóní schvóIené Zpr,Íry objednateli dle bodu

+ odst. 5.4

I43.000 Kč
+ odst. 5.8
+ odsĺ. 5.I0
40.000

6.1.5

vystavenífaktury

,

dle boúl3.1.2 Smlouuy

łll

díIčí1ľaktura

,
tl

Kč

+ odst. 5.5
+ od,st. 5.1I

a

3.1.11Smloruy
J
ke dni podpisu oznámení společného jednóní o nóvrhu',
Změłĺyě. 2 a WURU dI" brd, 3.2.j Smlouuy

I

I

l

ke dni podpisu oznómení veřejného projednóní nóvrhu
Změryl č. 2 a WURU dle boůl 3.2.8 Smlouvy

'

+ odsĺ' 5.I2
+ oĺlst.5'I3

+ od'sĺ. 5.I1
__]---

ného znění Úľ nobĺeiovic PořizovaÍelem dle bodu
ĺlílčífukturaoĺtst. 5.t5 -1p"ariírdľiu^irro*ii-ĺżtiriiízriiył'iaÚpl-

3.2.17 Smlouvy

7.

I

dílčífaktura

(konečnó)

,

7.000

Kč

+ odst. 5.5

dni ukončení pořizovtiní Změny č. 2 dle bodu 3.2.22
uvy předáním spisu objednateli
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lY. z^vĚneěľÁ usTAl{oYErĺí
4.1

Veškerá ostatní ustanovení Sm|ouvy se nemění azůstávají nadále v platnosti

4.2

Tento Dodatek č. 4 Smlouvy má celkem 4 stľany a je předán objednateli ve dvou stejnopisech' z nichŽ kaž.dý má platnost originálu. Każdá ze Stran obdrŽi po podpisu jedno vyhoto_
vení.

4.3

Stľany prohlašují,Že si Dodatek č.4 přečetly, Že jeho obsahu ľozumějí, aženebyl uzavřen
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé. svobodné
aváżné vůle pak připojují své podpisy'

4.4

Tento Dodatek č. 4 Smlouvy byl schválen usnesením
Zastupitelstva obce Dobřejovice ze dne Ż5. června 20l9. Tímto je potvľzena doloŽka platnosti právního úkonu dle
ustanovení $ 4l zákona č' lŻ8/2000 Sb.' o obcích, v platném znění.

č.

't**
Za Zhotovitele: Ing. Ladislav Vich,

jednatel P RISVICH, s.r.o.

V

Davli dne 20. čenna 2019

Podpis a ra:ĺtko

Za objednatele: Maľtin Sklenúř,
starosta obce Dobřej ovice
V Dobřejovicích dne
Podpis a ra:íĺko:

OBEC DOBREJOVICE

Rozpoćtové opatření číslo5ĺ2oL9

Zastupitelstvo obce Dobřejovice na svém zasedánídne 25. 6.2oL9 schválilo usnesením číslo
2oL9 / to / o8toto rozpočtovéo patřen í:

VÝdaie:
Paragraf 3635

- Území plánování

+

70 000 Kč

V Dobřejovicích dne

20L9

Martin Sklenář
Starosta
Vyvěšeno dne 26.6.20L9

Sejmuto dne

...

obec Dobřejovice

obecní úřad

Na Návsi 26,25t 01 Dobřejovice

tel.: 323 603 310, mob.: 607 058 184

lČi oo24oL41, ĐlČi Czooz4oL4L
tel.: 323 637 tt2, mob.:725 02L828
e-mail

:

sta rosta @dobrejovice. cz

Komerčníbanka, a.s. Havlíčkova13, Praha
čísloúčtu: 6L222ou0L00

e-mail

t

:

urad@dobrejovice.cz

Úředníhodiny:
pondělía středa 9:00 - 11:00 a ].4:00 - 18:00
www.dobreiovice.cz

