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Smlouva o zřízení účtu sdružených prostředků 
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

 

mezi 

 

Obec   Město Odolena Voda 

Se sídlem:  Dolní náměstí 14, 250 70  Odolena Voda 

Zastoupený:  Hana Plecitá, starostka  

DIČ:   CZ00240559 

IČ:   00240559 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu:  115-6696060227/0100 

(dále jen „správce Účtu“ a také „účastník Účtu“) 

 

a 

 

Obec  

Se sídlem: 

Zastoupena: 

DIČ: 

IČ: 

Bankovní spoj.: 

Číslo účtu: 

 

Město Veltrusy 

Palackého 9, 277 46 Veltrusy 

Mgr. Filip Volák, starosta 

- 

00237272 

Česká spořitelna 

0460025399/0800 

 

Obec  

Se sídlem:  

Zastoupena: 

 

DIČ: 

IČ: 

Bankovní spoj.: 

Číslo účtu: 

 

Obec Bašť 

Obecní 126, 250 65 Bašť 

Ing. Iva Cucová, MBA, 

starostka 

- 

00240036 

Komerční banka 

6528201/0100 

 

    

Obec  

Se sídlem:  

 

Zastoupena: 

DIČ: 

IČ: 

Bankovní spoj.: 

Číslo účtu: 

 

Obec Chvatěruby 

Chvatěruby 230, 278 01 Kralupy 

nad Vltavou 

Linda Kejmarová, starostka 

 

00236870 

Česká spořitelna 

460044389/0800 

 

Obec  

Se sídlem:  

Zastoupena: 

DIČ: 

IČ: 

Bankovní spoj.: 

Číslo účtu: 

 

Obec Klíčany 

Ke školce 8, 250 69 Klíčany 

Václav Nováček, starosta 

 

00240303 

Komerční banka 

12127201/0100 

 

    

Obec  

Se sídlem:  

Zastoupena: 

 

DIČ: 

IČ: 

Bankovní spoj.: 

Číslo účtu: 

: 

Obec Máslovice 

Pražská 18, 250 69 Vodochody 

Ing. Vladimíra Sýkorová, 

starostka 

 

00240443 

Česká spořitelna 

3292244309/0800 

 

Obec  

Se sídlem: 

  

Zastoupena: 

DIČ: 

IČ: 

Bankovní spoj.: 

Číslo účtu: 

 

Obec Nová Ves 

Nová Ves 154, 277 52 Nová 

Ves 

Martin Exner, starosta 

CZ00237132 

00237132 

Česká spořitelna 

0460043319/0800 
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Obec  

Se sídlem:  

 

Zastoupena: 

DIČ: 

IČ: 

Bankovní spoj.: 

Číslo účtu: 

 

Obec Panenské Břežany 

Hlavní 17, Panenské Břežany, 

250 70  Odolena Voda 

Lucie Fiury, DiS. , starostka 

- 

00240583 

Komerční banka 

6624200/0100 

 

Obec  

Se sídlem:  

Zastoupena: 

DIČ: 

IČ: 

Bankovní spoj.: 

Číslo účtu: 

 

Obec Postřižín 

Pražská 42, 250 70 Postřižín 

Radim Fojtů, starosta 

CZ00240621 

00240621 

Komerční banka 

11722201/0100 

 

    

Obec  

Se sídlem:  

Zastoupena: 

DIČ: 

IČ: 

Bankovní spoj.: 

Číslo účtu: 

 

Obec Veliká Ves 

Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves 

Lenka Kučerová, starostka 

 

43750486 

Komerční banka 

30026201/0100 

 

Obec  

Se sídlem: 

  

Zastoupena: 

DIČ: 

IČ: 

Bankovní spoj.: 

Číslo účtu: 

 

Obec Větrušice 

Vltavská 14, Větrušice,         

250 67 Klecany 

Petra Šefčíková, starostka 

 

00240974 

Komerční banka 

8929201/0100 

 

    

Obec  

Se sídlem:  

 

Zastoupena: 

DIČ: 

IČ: 

Bankovní spoj.: 

Číslo účtu: 

 

Obec Zlončice 

Zlončice 40, 278 01 Kralupy nad 

Vltavou 

Jiří Louček, starosta 

 

00510572 

Komerční banka 

20326171/0100 

 

Spolek: 

Zastoupena: 

 

Se sídlem: 

 

DIČ: 

IČ:  

Bankovní spoj.: 

Číslo účtu:          
 

  

Hlasy Kozomína z.s. 

Mgr. Klára Rothová, člen 

výboru 

Kozomín 147,  

277 45 Kozomín 

 

02270986 

Fio banka 

2400499188/2010 

(dále jen „účastník Účtu“) 

(dále také „smluvní strany“ nebo „účastníci Smlouvy“) 

 

Preambule 

Účastníci Memoranda o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit souvisejících 

s realizací komerčních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru obce Zdiby 

(okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník) podepsaného dne 9. května 2018, 

(dále jen „Memorandum“) se zavázaly ke společnému postupu ve věci stávajících provozů 

či staveb i nově vznikajících záměrů, které negativně ovlivňují či by mohly ovlivňovat již 

dnes značnou zátěž životního prostředí v tomto území. V souladu s legislativními možnostmi 

se zapojí do všech řízení dle Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a Zákona 

o územním plánování a stavebním řádu. V rámci těchto řízení využijí dostupné zákonné 

prostředky k tomu, aby jako účastníci řízení zajistili zamezení výstavby či ustanovení 

takových podmínek pro výstavbu v jednotlivých řízeních, které zajistí dostatečná 

kompenzační opatření, bez kterých by došlo ke zvýšení dopravního zatížení, překračování 

hlukových a emisních limitů, ohrožení vodohospodářské situace a nevratným změnám 

v krajině, tedy celkově zhoršení životního prostředí v daném území (obce a spolky, kteří 

podepsali Memorandum dále jen „účastníci Memoranda“). 

Za tím účelem se jednotliví účastníci Memoranda dohodli na uzavření této Smlouvy: 
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Článek I. 

Předmět smluvní úpravy 

 

1. Na základě jednotného závěru přítomných účastníků Memoranda, který byl konstatován 

na schůzce účastníků Memoranda a zapsán v zápisu z této schůzky, se kterým bude 

vyžadován právní úkon spojený s finanční úhradou, bude tento úkon uhrazen z účtu 

sdružených prostředků (dále také jako „Účet“). 

2. Předmětem smluvní úpravy je zřízení, hospodaření, účtování a další právní úkony spojené 

s Účtem sdružených prostředků, ke kterým se zavázaly smluvní strany. 

Článek II. 

Zřízení Účtu, správce Účtu 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dobrovolně vstupují do Účtu a budou do něj dobrovolně 

přispívat v souladu s ustanoveními této Smlouvy. 

2. Správcem Účtu je Město Odolena Voda. Správce Účtu při správě Účtu postupuje 

v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zák. č. 563/1991 Sb.“) účet vede odděleně od svého účetnictví 

a smluvním stranám jednou ročně předkládá informaci o stavu účtu. 

Článek III. 

Příspěvek do Účtu 

 

1. K realizaci závěrů účastníků Memoranda dle článku I. odst. 1 této Smlouvy se smluvní 

strany dohodly na příspěvku do Účtu, a to v minimální výši 15,- Kč za obyvatele obce 

smluvní strany na kalendářní rok (dále jako „příspěvek“). 

2. Výše základního příspěvku na kalendářní rok se stanovuje na základě počtu žijících 

obyvatel v obci smluvní strany ke dni 1. ledna kalendářního roku.  

3. V případě spolků a jiných právnických osob je případný příspěvek dobrovolný. 

V případě, že spolek či jiná právnická osoba bude chtít vložit na Účet dobrovolný 

příspěvek, musí sjednat ujednání o vložení dobrovolného příspěvku se Správcem účtu. 

4. Celou částku základního příspěvku na příslušný kalendářní rok převede účastník Účtu na 

Účet správce Účtu do 15. února kalendářního roku převodem na bankovní účet správce 

Účtu, uvedený v záhlaví této smlouvy.  

5. Smluvní strany berou na vědomí, že základní příspěvek do Účtu se za rok 2018 vypočítá 

z počtu žijících obyvatel účastníka Účtu k 1. květnu 2018 a je splatný na Účet, v celé výši 

základního příspěvku pro tento kalendářní rok, do 30 dnů od podpisu této Smlouvy. 

6. Obec, která nově přistoupí k Memorandu v průběhu roku, uhradí základní příspěvek do 

Účtu do 30 dní od podpisu Smlouvy ve výši uvedené v této Smlouvě a v souladu s čl. III. 

odst. 1 a 2 Smlouvy, a to v celé výši základního příspěvku pro daný kalendářní rok. 

7. V případě, že nebude účastníkem Účtu vložen finanční příspěvek k 15. 2. kalendářního 

roku, a tento nevloží stanovený základní příspěvek na Účet ani v náhradním termínu 

60 kalendářních dnů, bude tato Smlouva pro tohoto účastníka Účtu ukončena, a to do 30 

dnů od oznámení správcem Účtu, učiněného na emailovou adresu účastníka Účtu, 

uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
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8. Správce Účtu se zavazuje, že základní příspěvky budou užity jen za účelem vymezeným 

touto Smlouvu a závěry účastníků Memoranda. 

9. V souladu s ustanovením odst. 3 tohoto článku spolek Hlasy Kozomína z.s. tímto 

sjednávají ujednání o vložení dobrovolného příspěvku ve výši 1,- Kč. 

Článek IV. 

Správa Účtu 

 

1. Finanční prostředky Účtu budou uloženy na odděleném účtu Města Odolena Voda, 

spravovány a účtovány mimo rozpočet Města Odolena Voda. 

2. Správce Účtu nesmí použít složené finanční prostředky v tomto Účtu ke své potřebě. 

3. Správce Účtu je povinen jednou ročně předložit účastníkům Memoranda přehled pohybu 

na Účtu, a to v souladu s ustanovením zák. č. 563/1991 Sb. 

4. Správou Účtu je pověřen starosta/ka Města Odolena Voda, který na základě 

spolupodepsané objednávky právního úkonu a obdržené faktury po odsouhlasení dalšími 

dvěma určenými osobami z řad účastníků Memoranda má oprávnění provést finanční 

operaci. 

5. Pověřenými osobami dle odst. 4 tohoto článku jsou starosta obce Postřižín a člen spolku 

Hlasy Kozomína z.s. 

6. Správce Účtu okamžitě informuje účastníky Memoranda o zůstatku ve výši 20.000,-Kč 

na Účtu s návrhem na mimořádné doplnění výše Účtu na základě informací 

o zamýšlených právních úkonech. Výše mimořádného příspěvku se stanovuje v poměru 

ze základního příspěvku na kalendářní rok a počtu měsíců chybějících do konce 

kalendářního roku, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.  

7. V případě přistoupení dalšího účastníka k Memorandu je správce Účtu povinen sjednat 

s přistoupivším k Memorandu Dodatek k této Smlouvě do 15 dnů od přistoupení 

k Memorandu. Uzavření Dodatku s přistoupivší obcí nebo jinou osobou oznámí správce 

účtu na nejbližším jednání účastníků Memoranda. Dodatek o přistoupení je správce Účtu 

oprávněn uzavřít za stávající účastníky Smlouvy, k čemuž účastníci této Smlouvy správce 

Účtu tímto výslovně zplnomocňují.   

Článek V. 

Ukončení smlouvy 
1. Ukončení Smlouvy: 

a) tato Smlouva pozbude platnosti a účinnosti dnem, kdy se na tom shodnou všichni 

účastníci této Smlouvy. 

2. Ukončení účastenství jednotlivého účastníka smluvní strany v této Smlouvě: 

a)    jednostrannou písemnou výpovědí; výpovědní lhůta je 30 denní s tím, že výpovědní 

lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení písemné výpovědi 

adresované správci Účtu, 

b)    jednostranným písemným odstoupením od této Smlouvy, pokud kterýkoliv účastník 

Účtu zjistí, že Správce Účtu použil finanční prostředky v rozporu s touto Smlouvou, 

c)   pro neplacení základního příspěvku, a to postupem dle čl. III odst. 7 této Smlouvy. 
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d)   V případě ukončení platnosti této Smlouvy nebo ukončení účastenství jednotlivého 

účastníka smluvní strany této Smlouvy bude ukončena povinnost takového účastníka 

přispívat na Účet a současně bude provedeno vyúčtování zůstatku finančního obnosu 

na Účtu a tento zbytek bude v poměru výše ročního příspěvku daného účastníka Účtu 

vrácen na jeho bankovní účet, uvedený v záhlaví smlouvy.  

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a 

to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými 

písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, a to pod sankcí 

neplatnosti. 

3. Tato Smlouva o zřízení Účtu sdružených prostředků nabývá platnosti a účinnosti dnem 

podpisu posledního účastníka z uvedených smluvních stran. 

4. Smlouva je vyhotovena ve třinácti stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží správce 

Účtu a po jednom obdrží každý z účastníků smluvní strany označené jako účastník Účtu.  

5. Účastníci této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 

že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což 

stvrzují svými podpisy. 

6. Tato Smlouva schválena Zastupitelstvem města Odolena Voda………č. ….  dne ….  

 

V ___________ dne ______________ 

 

 

 

_______________________________ 

Správce Účtu a účastník Účtu 

Hana Plecitá 

 

 

V ___________ dne ______________ 

 

Tato Smlouva schválena Radou/Zastupitelstvem města………/obce č. ….  dne ….  

 

 

 

 

_____________________________________ 

Město Veltrusy 

Mgr. Filip Volák, starosta 
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V ___________ dne ______________ 

 

Tato Smlouva schválena Radou/Zastupitelstvem města………/obce č. ….  dne ….  

 

 

 

 

_____________________________________ 

Obec Bašť 

Ing. Iva Cucová, MBA, starostka 

 

 

V ___________ dne ______________ 

 

Tato Smlouva schválena Radou/Zastupitelstvem města………/obce č. ….  dne ….  

 

 

 

_____________________________________ 

Obec Chvatěruby 

Linda Kejmarová, starostka 

 

 

V ___________ dne ______________ 

 

Tato Smlouva schválena Radou/Zastupitelstvem města………/obce č. ….  dne ….  

 

 

 

_____________________________________ 

Obec Klíčany  

Václav Nováček, starosta            

                                                    

 

V ___________ dne ______________ 

 

Tato Smlouva schválena Radou/Zastupitelstvem města………/obce č. ….  dne ….  

 

 

 

_____________________________________ 

Obec Máslovice 
Ing. Vladimíra Sýkorová, starostka 

 

 

 

http://www.chvateruby.cz/linda-kejmarova/o-1016/p1=58
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V ___________ dne ______________ 

 

Tato Smlouva schválena Radou/Zastupitelstvem města………/obce č. ….  dne ….  

 

 

 

_____________________________________ 

Obec Nová Ves                                                   

Martin Exner, starosta            

 

 

 

V ___________ dne ______________ 

 

Tato Smlouva schválena Radou/Zastupitelstvem města………/obce č. ….  dne ….  

 

 

 

_____________________________________ 

Obec Panenské Břežany  

Lucie Fiury, DiS, starostka 

 

 

V ___________ dne ______________ 

 

Tato Smlouva schválena Radou/Zastupitelstvem města………/obce č. ….  dne ….  

 

 

 

_____________________________________ 

Obec Postřižín 

Radim Fojtů, starosta 

 

 

 

V ___________ dne ______________ 

 

Tato Smlouva schválena Radou/Zastupitelstvem města………/obce č. ….  dne ….  

 

 

 

_____________________________________ 
Obec Veliká Ves 

Lenka Kučerová, starostka 
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V ___________ dne ______________ 

 

Tato Smlouva schválena Radou/Zastupitelstvem města………/obce č. ….  dne ….  

 

 

 

 

_____________________________________ 

Obec Větrušice 

Petra Šefčíková, starostka 

 

 

V ___________ dne ______________ 

 

 

 

Tato Smlouva schválena Radou/Zastupitelstvem města………/obce č. ….  dne ….  

 

 

 

_____________________________________ 

Obec Zlončice 

Jiří Louček, starosta 

 

 

V ___________ dne ______________ 
 

____________________________________ 

Hlasy Kozomína z.s. 
Klára Rothová 

 

 


