
Rámcová smlouva o spolupráci

|.

Účastníci smlouvy

1. Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec

IČ: 00845451

Adresa: Pustkovecká 64/47, Pustkovec, 70800 Ostrava

Zastoupení:

Ve věcech smluvních_,starosta městského obvodu,

ve věcech organizačních_člen rady městského obvodu

(dále jen „Městský obvod")

2. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

IČ: 61989100

Sídlem: 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava

Zastoupení:

Ve věcech smluvních_děkanfakulty stavební,

ve věcech organizačních:_proděkan pro vnější vztahy

(dále jen „Fakulta ")

(společně též „Smluvni'struny“)

ll.

Všeobecná ustanovení

1. Smlouva zakládá mezi Smluvními stranami oboustrannou spolupráci, vymezenou články Ill. a IV. této

smlouvy, která vychází ze vzájemné výhodnosti.

2. Na základě této smlouvy Smluvní strany mohou uzavírat v oblastech spolupráce, vymezených touto

smlouvou, dílčí dodatky pro jednotlivé školní roky. Stejně tak mohou uzavírat smlouvy o dílo na

zakázky prací, projekční činnost, odborné posudky, lektorskou či vědeckovýzkumnou činnost, apod.

3. Vzájemně předané informace je nutno považovat za důvěrné. Využívání společných vědeckých a

výzkumných poznatků a výsledků a jejich publikováníje možné po písemném souhlasu obou stran.

Ill.

Závazky Městského obvodu

1. Městský obvod bude dlouhodobě a všestranně podporovat rozvoj stavebního a báňsko-stavebního

vysokého školství, konkrétně fakulty stavební VŠB—TU Ostrava, vzájmu dalšího zvyšování kvality

technického, ekonomického a tržního prostředí. Stímto cílem bude svoje vztahy rozvíjet

v dohodnutých oblastech spolupráce na bázi teoretické, praktické i společenské.

2. Městský obvod navrhne témata diplomových, eventuálně semestrálních, prací, která jsou pro ni

zajímavá a po odsouhlasení Fakultou zajistí pro studenty možnost sběru podkladů a konzultací. Jejich

počet, rozsah a termín bude pro každý rok upřesňován do konce listopadu předchozího roku.

3. Na základě předchozí dohody zajistí Městský obvod účast odborných pracovníků na seminářích nebo

přednáškách pro studenty z oblasti jejich praxe.

4. Městský obvod umožní studentům, pedagogům a pracovníkům Fakulty exkurze na vlastních stavbách

a pracovištích podle požadavků Fakulty.

5. Městský obvod umožní studentům, pedagogům a pracovníkům Fakulty výstavní činnost prací

realizovaných pro Městský obvod.
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Za Městský obvod;

IV.

Závazky fakulty

Fakulta bude vytvářet podmínky pro prezentaci Městského obvodu vrámci působnosti VŠB-TU

Ostrava, včetně internetových stránek.

Fakulta umožní zástupcům Městského obvodu kontakt se zaměstnanci a studenty za účelem získání

zájmu absolventů Fakulty o zaměstnanecký poměr u Městského obvodu.

Fakulta zajistí pro Městský obvod konzultace, zpracování odborných studií, projektů, laboratorních

zkoušek či úkolů vědeckotechnického rozvoje, na základě sděleného požadavku v rozsahu a termínu

dle dohody.

Fakulta zajistí možnost účasti pracovníků Městského obvodu na akcích, pořádaných Fakultou, a podle

požadavků zajistíi odbornou náplň pro kurzy, pořádané Městským obvodem pro své pracovníky.

V.

Závěrečná ustanovení

Pověření zástupci Smluvních stran budou koordinovat rozvoj spolupráce vsouladu s potřebami a

neprodleně řešit vznikající problémy v duchu vzájemné spolupráce.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem podpisu zástupců Smluvních stran.

Součástí smlouvy se stanou i dílčí smlouvy a dodatky, uzavřené na jejím základě, které nejsou

v rozporu s touto smlouvou.

Obě smluvní strany si vyhrazují právo smlouvu vypovědět. Výpověď musí být písemnou formou.

Výpovědní lhůta činí půl roku a počíná běžet od prvního dne měsíce, následujícího po měsíci, v němž

byla výpověď doručena druhému účastníku. Započaté akce jsou smluvní strany povinny dokončit.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

Dodatky k této smlouvě ijakékoli její změny mohou být provedeny jen písemně.

Ujednání, obsažená v této smlouvě, spadají pod režim Občanského zákoníku.

Pro potřebu Městského obvodu se uvádí tato doložka platnosti právního jednání dle ustanovení §41

zékona č. 128/2000 Sb., o obcích: O uzavření této smlouvy rozhodla na straně Městského obvodu

Rada městského obvodu Pustkovec dne 14. ledna 2019 usnesením č. R58/05.

V Ostravě, dne 15. ledna 2019

Za Fakultu:   
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