
 
MAS Litomyšlsko o.p.s. 

                      Proseč 125, 539 44 Proseč 

 

TELEFON, E-MAIL     BANKOVNÍ SPOJENÍ   IČO: 27506096 
777 907 131     Česká spořitelna a.s                                     www.mas-lit.cz 
mas-lit@seznam..cz      1217467319/0800  
 

 

 

V Proseči dne 22. 9. 2014 

 
 
 

Zápis z jednání  
správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. 

 
 
Termín: úterý 22 .9. 2014 16.30 hod  
Místo jednání: Zasedací místnost v budově kanceláře MAS Litomyšlsko, Proseč 125 
 
 

Program jednání: 
 

• Zahájení. 

• Seznámení s děním v MAS Litomyšlsko o.p.s. 

• Finanční situace MAS. 

• Volba členů Výběrové komise. 

• Hlasování o zapojení do projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod 

úřadů“ (smlouva o spolupráci). 

• Seznámení s pracovní verzí strategie (SCLLD). 

- Území MAS. 

• Standardizace MAS (návrh konkrétních změn). 

• Různé. 

• Závěr. 
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Zahájení 

Jednání Správní rady bylo formálně zahájeno. Po celou dobu bylo přítomno 8 jejích členů (viz 
prezenční listina). 
 
Seznámení s aktuálním děním v MAS Litomyšlsko o.p.s. 

Členové Správní rady byli seznámeni s dosavadní, aktuální i plánovanou činností MAS 
Litomyšlsko o.p.s. 
Správní rada byla rovněž seznámena s výsledky auditu. 
 
Finanční situace MAS 

Správní rada byla seznámena s aktuální finanční situací MAS Litomyšsko o.p.s. a s plánem 
financování do budoucna. 
 
Konec mandátů členů VK, volba nových členů VK. 

Ukončené mandáty ve Výběrové komisi: Ing. Jaroslav Vaňous, Petr Kupka, DiS 
 
Noví kandidáti na uvedené pozice jsou uvedení níže v tabulce s údaji o předběžné volbě. 
 
Každý z přítomných členů Správní rady vybral kandidáty, přičemž dvojice pro většinovou 
volbu byla stanovena dle počtu takto získaných hlasů.  
 

  Člen SR 1 Člen SR 2 Člen SR 3 Člen SR 4 Člen SR 5 Člen SR 6 Člen SR 7 Člen SR 8 Celkem 

1.      Věra Dvořáková           1         1           2 

2.      Ing. Martina Červinková 1   1   1             1 1   1   6 

3.      Jaromír Raba             1                   1 

4.      Ing. Hana Lásková                                 0 

5.      Jan Horníček                               1 1 

6.      Pavel Eliáš   1   1       1 1         1     5 

7.      Lucie Kovářová                   1             1 

 
Do většinové volby postoupili kandidáti č. 2 a 6. 
 
Usnesení Správní rady č. 1: 
Členy Výběrové komise se od 23. 9. 2014 stávají Ing. Martina Červinková a Pavel Eliáš. 
 
Pro: 8 hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů. 
 
SCLLD a území pro její realizaci v období 2014 – 2020. 

Usnesení Správní rady č. 2: 
Rozšíření území působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. Pro období 2014 – 2020 oproti stavu v 
závěru období 2007 – 2013 o 8 obcí a jedno město: Bučina, Hrušová, Javorník, Libecina, 
Otradov, Pustina, Tisová, Vysoké Mýto, Zádolí-Střihanov. 
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Pro: 8 hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů. 
 

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ 

Členové správní rady měli kompletní znění smlouvy k dispozici v předstihu a mohli se s jejím 
obsahem seznámit. Rovněž je přílohou tohoto zápisu. 
 
Usnesení Správní rady č. 3: 
Zapojení MAS Litomyšlsko o.p.s. do projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní 
chod úřadů“ podpisem smlouvy se Sdružením místních samospráv ČR a souhlas s uzavřením 
DPP zaměstnance/ů MAS Litomyšlsko o.p.s. s tímto sdružením v rámci uvedeného projektu. 
 
Pro: 8 hlasů, Proti: 0 hlasů, Zdržel se: 0 hlasů. 
 
Různé 

Čenové správní rady byli stručně seznámení s plánovanými dotacemi pro období 2014 – 
2020 a s harmonogramem i způsobem přípravy MAS Litomyšlsko o.p.s. na toto období. 
 
Závěr 

Jednání Správní rady bylo formálně ukončeno. 
 
 
 
Zápis vypracoval: Petr Vomáčka, v Proseči 22. 9. 2013 
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S M L O U V A  O  S P O L U P R Á C I  P Ř I  R E A L I Z A C I  P R O J E K T U  
„MAS  JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD Ú ŘADŮ“ 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž stranami jsou 
 

Sdružení místních samospráv ČR 
Sídlo:  Nábřeží 599 

760 01 Zlín  
Zastoupený:  Ing. Janou Juřenčákovou, předsedkyní  
IČO:     75130165 
Bankovní spojení: 186420360/0600 
e-mail:  smotkova@smscr.cz, info@smscr.cz  

(dále jen „Nositel projektu“) 
a 
 
MAS   MAS Litomyšlsko o.p.s. 
Sídlo    Proseč 125, 539 44 Proseč 
IČO   27506096 
Bankovní spojení 1217467319/0800 
Zastoupená:  Ing. Petrem Vomáčkou, ředitelem 
e-mail   info@mas-lit.cz, mas-lit@seznam.cz 
 

(dále jen „Spolupracující MAS“) 
 

I. 
Základní ustanovení 

 
1.1 Cílem spolupráce Nositele projektu a Spolupracující MAS (dále společně označované 
jen jako „Strany“) je úspěšná realizace projektu “MAS jako nástroj spolupráce obcí pro 
efektivní chod úřadů“, č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 dále jen „Projekt“), na níž Nositel projektu 
obdržel finanční podporu z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost. Datum zahájení realizace Projektu je 1. 6. 2014; datum ukončení 
realizace Projektu je nejpozději do: 31. 12. 2015.  
 
1.2 Smyslem Projektu je podpořit spolupráci obcí na platformě MAS s cílem zvýšit 
kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy. 
 
1.3 Spolupráce Nositele projektu a Spolupracující MAS se bude řídit následujícími 
principy: 
 
a)  Strany si poskytnou z vlastní iniciativy i na základě vzájemné žádosti maximální 

možnou součinnost; pokud to není možné, jsou povinny se o této okolnosti neprodleně 
informovat. 

b)  Strany se budou informovat, pokud možno v dostatečném předstihu, o všech 
skutečnostech významných pro zdárnou realizaci Projektu, není-li možné 
v dostatečném předstihu, pak bez zbytečného odkladu. 

c)  Strany vyhradí na realizaci Projektu dostatečnou část svých komplexních kapacit.  
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d)  Strany se budou při využívání prostředků určených k realizaci Projektu řídit zásadami 
hospodárnosti a účelnosti. 

 
II. 

Práva a povinnosti Stran 
 
2.1 Spolupracující MAS se s Nositelem projektu zavazuje spolupracovat na realizaci 
projektu po celou dobu jeho trvání tak, aby byl splněn účel Smlouvy nejpozději do data 
ukončení jeho realizace.  

2.2 Tuto Smlouvu není možné jednostranně vypovědět; tím nejsou dotčena ustanovení 
upravující odstoupení od Smlouvy.  

 
2.3 Práva a povinnosti Nositele projektu: 
 
a) Nositel projektu se zavazuje poskytnout Spolupracující MAS veškerou nutnou 

součinnost potřebnou pro řádnou realizaci této Smlouvy spočívající v metodické 
podpoře, poradenství a v koordinační podpoře, a to buď z vlastní iniciativy nebo na 
základě žádosti Spolupracující MAS.  

b) Nositel projektu se zavazuje zajistit vhodné podmínky pro činnost Spolupracující 
MAS v případech, kdy bude Spolupracující MAS plnit své povinnosti na pracovišti 
projektového týmu Nositele projektu. Vhodnými podmínkami se rozumí podmínky 
nutné pro zdárnou realizaci projektu.  

c) Nositel projektu se zavazuje vhodným způsobem zveřejnit a zpřístupnit dokumenty 
související s realizací projektu, zejména formulář výkazu práce a další, které vyplynou 
z potřeb v průběhu realizace projektu. 

d)  Nositel projektu se zavazuje při definici zadání metodiky a výstupů projektu 
zajišťovaných Spolupracující MAS dodržet zásadu účelnosti a přiměřenosti. 

 
2.4 Práva a povinnosti Spolupracující MAS: 
 
a)  Spolupracující MAS se zavazuje zajistit pro Nositele projektu zaměstnance projektu 

na pozici Manažera MAS. 
b)  Spolupracující MAS se zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost 

zaměstnancům Projektu. 
c) Spolupracující MAS umožní realizaci všech souvisejících aktivit Projektu (workshopy, 

komunikaci a animaci se starosty, sběr dat, vyplňování dotazníků, vyhledávání a popis 
příkladů dobré praxe, sestavování podkladů výstupů projektu, vyhodnocování apod.). 

d) Spolupracující MAS v souladu s harmonogramem Projektu, nejpozději však 
do 30. listopadu 2015 zajistí odevzdání vypracovaného „Dodatku strategie místního 
rozvoje“ a „Paktu o spolupráci a partnerství“ schváleného starosty z území MAS.  

e) Spolupracující MAS si v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 31. října 2014 vybere 
k realizaci tři témata do „Dodatku strategie místního rozvoje“ („Dodatek Strategie 
CLLD“) z pěti nabízených témat: Regionální školství, Doprava a veřejná dopravní 
obslužnost, Protipovodňová opatření a krizové řízení, Odpadové hospodářství 
a Agenda zaměstnanosti, a to ve spolupráci s hlavním projektovým manažerem.   

f) Vyplněné formuláře, výkazy, zprávy a dotazníky zasílá Spolupracující MAS na adresu 
Nositele projektu, pokud není dohodnuto jinak, a v prosté kopii vždy místně 
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příslušnému regionálnímu koordinátorovi. Řádně vyplněný formulář výkazu práce 
doručí určeným způsobem nejpozději do 2. pracovního dne v novém měsíci za 
předcházející měsíc.  

g)  Spolupracující MAS se zavazuje umožnit financování Projektu v souladu s čl. III této 
smlouvy a formou odpovídající právní subjektivitě a právním a faktickým možnostem 
Nositele projektu. 

 
2.5 Výčtem těchto práv nejsou dotčena práva a povinnosti upravené v dalších 
ustanoveních této Smlouvy, jakož ani práva a povinnosti vyplývající z principů vzájemné 
spolupráce obsažených v čl. I. 

III. 
Financování Projektu 

 
3.1 Projekt dle článku I. odst. 1 této Smlouvy je financován z prostředků Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z prostředků státního rozpočtu České republiky. 
Náklady na realizaci Projektu nese Nositel projektu a Spolupracující MAS, a to v poměrech 
určených v části 3.2 a v Příloze 1 této Smlouvy.  
 
3.2 Finanční spoluúčast Spolupracující MAS je vypočtena v Příloze č. 1 této smlouvy 
a tvoří 20 % z objemu čerpaných prostředků pro každou MAS. Spolupracující MAS se tímto 
zavazuje zaplatit jednu třetinu částky (spoluúčasti MAS) tak, aby byla na účet SMS ČR 
předepsanou formou a způsobem připsána nejpozději 7 kalendářních dní po podpisu této 
smlouvy, nejpozději však do 30. 9. 2014. Zbývající části finanční spoluúčasti budou na účet 
SMS ČR složeny ve výši druhé třetiny do 15. 1. 2015 a třetí část bude složena do 15. 6. 2015. 
Případné nedočerpané prostředky budou Spolupracující MAS vráceny formou vratky, a to 
nejpozději do skončení trvání této Smlouvy.  
 
3.3 Finanční prostředky budou zaměstnancům Nositele projektu působícím v rámci 
Spolupracující MAS vypláceny nejpozději do 21. dne následujícího měsíce, kdy byla práce 
odvedena a vzájemně odsouhlasena. 
 

IV. 
Trvání vzájemné spolupráce 

 
4.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude podepsána oprávněnými zástupci 
obou Stran, a je uzavírána na dobu určitou, a to do 30. dubna 2016.  
 
4.2 Skončit právní vztah založený touto Smlouvou před uplynutím doby uvedené 
v předchozím odstavci mohou Strany pouze vzájemnou dohodou nebo způsobem výslovně 
uvedeným v této Smlouvě.  
 

V. 
Odpovědnost za škodu 

 
5.1 Strany odpovídají za řádné, odborné a včasné plnění svých povinností vyplývajících 
z této Smlouvy a příslušných právních předpisů a také nesou poměrnou nebo plnou 
odpovědnost za způsobenou škodu porušením svých povinností v rámci platných právních 
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předpisů a dle této Smlouvy. Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 
 

5.2 Skutečná škoda i to, co poškozené Straně ušlo, se hradí v penězích (CZK).  
 
5.3 Spolupracující MAS bere na vědomí, že odpovídá za škodu vzniklou Nositeli projektu 
také sankcemi, které mohou být uloženy kontrolními orgány, pokud bude zjištěno porušení 
závazných pravidel souvisejících s poskytnutím finančních prostředků z Evropského 
sociálního fondu. Budou-li Nositeli projektu příslušné sankce uloženy v důsledku neplnění 
povinností na straně Spolupracující MAS, je Nositel projektu oprávněn požadovat 
po Spolupracující MAS náhradu škody v plné výši odpovídající kontrolními orgány 
stanovené sankci. Tato odpovědnost je dohodou stran sjednána jako objektivní.  

VI. 
Odstoupení od Smlouvy 

6.1  Každá ze Stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních povinností druhou Stranou, nikoliv však, pokud porušení povinností 
druhou Stranou je způsobeno porušením povinností vlastních.  
 
6.2  Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Spolupracující MAS se zejména 
považuje a uvedené následky vyvolává 
 

a) pokud Spolupracující MAS závažným způsobem poruší některou z povinností (některé 
z povinností) vyplývající pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů, 
je Nositel projektu oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy a vyloučit tak 
Spolupracující MAS z další účasti na realizaci Projektu. 

b) pokud Spolupracující MAS odmítne poskytnout Nositeli projektu požadovanou 
součinnost dle této Smlouvy, zejména pokud odmítne spolupracovat na přípravě 
závazných výstupů projektu uvedených v čl. II odst. 2.4 písm. c) písm. d) a písm. e). je 
Nositel projektu oprávněn písemně odstoupit od této Smlouvy a vyloučit tak 
Spolupracující MAS z další účasti na realizaci Projektu.  

c) pokud Spolupracující MAS nesplní některou ze svých povinností vyplývající 
ze Smlouvy a příloh k ní, nebo z příslušných právních předpisů řádně a včas a zároveň 
prodlení s doručením určitého bezvadného plnění Nositeli projektu je delší než patnáct 
pracovních dnů, je Nositel projektu oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy a 
vyloučit tak Spolupracující MAS z další účasti na realizaci Projektu.  

d) pokud Spolupracující MAS již potřetí i přes předchozí upozornění poskytla plnění dle 
této Smlouvy v nízké kvalitě nebo s vadami a nedodělky, je Nositel projektu oprávněn 
písemně odstoupit od této smlouvy a vyloučit tak Spolupracující MAS z další účasti 
na realizaci Projektu.  

 
6.3 Za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Nositele projektu se zejména považuje: 

a) pokud Nositel projektu přestane Spolupracující MAS v souladu s touto Smlouvou 
poskytovat součinnost, k níž se zavázal, tedy nebude-li Spolupracující MAS 
poskytovat metodickou a Spolupracující podporu a poradenství,  
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b) pokud Nositel projektu trvá i přes upozornění Spolupracující MAS na svých pokynech 
a metodikách, které jsou jednoznačně v rozporu se zákonem nebo s jinými právními 
předpisy, 

c) pokud Nositel projektu řádně a včas nevyplatí příslušnou část finančního příspěvku 
v souladu s čl. III.; Přílohou 1 této Smlouvy, odsouhlasenými výkazy práce 
zaměstnanců a zároveň zpoždění s vyplacením části finančního příspěvku je delší než 
deset pracovních dnů, 

d) pokud Nositel projektu nesplní některou ze svých povinností vyplývající ze Smlouvy 
a přílohy k ní nebo z příslušných právních předpisů řádně a včas a zároveň zpoždění 
s doručením určitého bezvadného plnění Spolupracující MAS je delší než patnáct 
pracovních dnů, 

e) pokud Nositel projektu již potřetí i přes předchozí upozornění poskytl Spolupracující 
MAS plnění, které nebylo v souladu s podmínkami obsaženými v této Smlouvě 
 

6.4  Nositel projektu může také od této Smlouvy odstoupit, pokud bude předčasně 
ukončeno financování Projektu ze strany poskytovatele dotace.  
 
6.5  Úmysl odstoupit od Smlouvy musí být druhé Straně předem oznámen dopisem 
doručeným v listinné formě, v němž musí být popsán důvod k případnému odstoupení 
od Smlouvy a musí být stanovena přiměřená dodatečná lhůta pro odstranění důvodů 
k odstoupení, minimálně však deset pracovních dnů. Případné následné odstoupení od této 
Smlouvy bude realizováno písemným jednostranným prohlášením, které bude v listinné formě 
doručeno druhé Straně.   
 
6.6  Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Stran ze Smlouvy, a to 
ke dni, kdy bylo účinně od této Smlouvy odstoupeno. Odstoupení od Smlouvy se však 
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ani smluvních ustanovení 
týkajících se smluvní pokuty. Stejně tak se odstoupení od Smlouvy nedotýká jiných ujednání, 
která podle projevené vůle Stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
právního vztahu založeného touto Smlouvou. 
 
6.7  Pokud bude od Smlouvy odstoupeno z důvodu zaviněného porušení povinnosti 
ze strany Nositele projektu, má Spolupracující MAS nárok na úhradu skutečných nákladů 
vynaložených Spolupracující MAS ke dni, kdy bylo od Smlouvy účinně odstoupeno. Veškeré 
přeplatky či nedoplatky jsou v takovém případě Strany povinny vyrovnat nejpozději do 
jednadvaceti kalendářních dnů ode dne, kdy bylo účinně od Smlouvy odstoupeno, nebude-li 
dohodnuto jinak.  
 
6.9  Spolupracující MAS se zavazuje, že, bude-li od Smlouvy účinně odstoupeno, předá 
Nositeli projektu veškeré převzaté podklady a dokončí veškeré úkony, u kterých 
by v souvislosti s prodloužením časového intervalu hrozil Nositeli projektu vznik škody. A to 
v časových intervalech určených touto smlouvou.  

VII. 
Smluvní pokuty 

7.1  Pokud Nositel projektu nesplní některý svůj závazek řádně a včas v dohodnutých 
termínech, je Spolupracující MAS oprávněna po Nositeli projektu požadovat smluvní pokutu 
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ve výši 1.000 Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každý byť jen započatý den prodlení 
Nositele projektu s řádným a včasným plněním. 
 
7.2  Pokud Spolupracující MAS nesplní některý svůj závazek vyplývající z ujednání v čl. 
II odst. 2.4 písm. c) a písmeno d) této smlouvy řádně a včas, případně pokud Spolupracující 
MAS poruší závazná pravidla publicity daná aktuální verzí Manuálu pro publicitu Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost, je Nositel projektu oprávněn po Spolupracující MAS 
požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pěttisíc korun českých), a to za každé 
jednotlivé porušení stanovené povinnosti. Pokud Spolupracující MAS nesplní závazek dle čl. 
III odst. 3.2 je Nositel projektu oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy 
jedentisíc korun českých) za každý byť i započatý den. 
 
7.3  Smluvní pokuta dle tohoto článku Smlouvy je splatná nejpozději do jednadvaceti dnů 
ode dne doručení žádosti o zaplacení smluvní pokuty v listinné formě. Vznikem nároku 
na smluvní pokutu, jejím vyúčtováním ani zaplacením není dotčen nárok Stran na úhradu 
vzniklé škody způsobené porušením povinností v jakémkoli rozsahu. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

8.1  Strany se výslovně dohodly, že tato Smlouva a právní vztahy založené touto 
Smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.  
 
8.2  Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci Stran.  
 
8.3  Účastníci se zavazují, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy vynaloží 
veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou 
cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva od smlouvy odstoupit 
nebo způsobující její neplatnost. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane 
neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné 
či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Strany se zavazují takovéto neplatné 
či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem 
bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 
 

8.4 Písemnosti mezi Stranami se doručují na adresy pro doručování. Pokud Strana 
neoznámí ostatním účastníkům adresu pro doručování, doručuje se do sídla účastníka na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Povinnost Strany doručit písemnost druhé Straně je 
splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení 
však nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručnou či nedoručitelnou 
z důvodu, že adresát písemnosti nevyzvedl v úložní lhůtě, nebo odmítl převzít, nebo de na 
uvedené adrese již nezdržuje; za den doručení se v takovém případě považuje den, kdy byla 
písemnost vrácena druhé Straně. 
 
8.5 Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, jsou všechny peněžité závazky 
vyplývající ze Smlouvy splatné do jednadvaceti kalendářních dnů ode dne jejich vzniku. 
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8.6  Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1- Finanční spoluúčast 
 
8.7  Strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně veškerých příloh před jejím 
podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé 
a svobodné vůle, vážně srozumitelně a konečně, že obsah této smlouvy není v rozporu 
s právními předpisy, dobrými mravy nebo s veřejným pořádkem. Na důkaz tohoto prohlášení 
připojují zástupci Stran níže své vlastnoruční podpisy.   

 
8.8  Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých 
jednatelských oprávnění. 
 
8.9  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Stranami. 
 
8.10 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží Nositel 
projektu a po dvou obdrží Spolupracující MAS.  
 

Ve Zlíně 09. 09. 2014 

 

 

…………………………..   ………………………………..
 Ing. Jana Juřenčáková    Ing. Petr Vomáčka, ředitel 

Předsedkyně        
Sdružení místních samospráv ČR   MAS Litomyšlsko o.p.s. 
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Příloha č. 1  

FINANČNÍ SPOLUÚČAST 

 

Název MAS: MAS Litomyšlsko o.p.s. 

 

Celková výše alokace na osobní náklady 
Finanční spoluúčast MAS 20% z objemu 
čerpaných prostředků 

280 000,00 Kč 56 000,00 Kč 

 

 

Rozdělení fondu pracovních hodin na DPP 

Fond hodin za rok 2014 Fond hodin za rok 2015 

416 920 

 

 

Rozpis plateb záloh 20% z celkového objemu alokace včetně cestovného ve výši max. 
10 000,00 Kč 

 1. Platba 2. Platba 3. Platba Vratka 

Termín 
7 kalendářních dní 

po podpisu této 
smlouvy 

15. 1. 2015 15. 6. 2015 
V případě 

nedočerpání 
prostředků 

Celková 
alokace 

90 833,00 Kč 90 833,00 Kč 108 334,00 Kč  

Finanční 
spoluúčast 

18 166,60 Kč 18 166,60 Kč 21 666,80 Kč  

 

 

 

 


