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SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI 
 

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Číslo smlouvy dle MČ BK: 1519100078 

Číslo smlouvy dle KAM: E/010/2019 

I. 

Smluvní strany 
 

1. Statutární město Brno, městská část Brno-Komín 

se sídlem Vavřinecká 15, Brno 624 00  

IČO: 44992785 

DIČ: CZ 44992785 

zastoupená zastoupeno Mgr. Miladou Blatnou, starostkou městské části 

 (dále jen „MČ BK“) 

 

2.  Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace 

se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno 

IČO: 05128820 

DIČ: CZ05128820 

zastoupená doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem 

(dále jen „KAM“) 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci za účelem realizace architektonické jednofázové 
otevřené projektové soutěže o návrh „Stará hasička“, Brno – Komínu (dále jen „soutěž“) v souladu 

s usnesením Zastupitelstva městské části Brno-Komín ze dne 17.04.2019. 

 

III. 

Realizace vzájemné spolupráce 

1. MČ BK je zadavatelem soutěže. MČ BK se zavazuje financovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti 

s organizací soutěže. 

2. MČ BK se zavazuje poskytnout prostory na radnici MČ BK (Vavřinecká 15, Brno) pro všechna 

zasedání poroty v rámci soutěže. Dále se zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu částku ve výši 
760.000,- Kč na pokrytí těchto výdajů spojených s organizací soutěže: honoráře pro členy poroty a 

přizvané odborníky a její pomocné orgány (vyjma sekretáře), náklady na dopravu a ubytování členů 

poroty a přizvaných odborníků, ostatní náklady na zajištění zasedání porot, náklady na diskuzi 
s občany, náklady na výstavu soutěžních návrhů vč. katalogu, propagačních materiálů a ostatních 

nákladů a ceny a odměny pro účastníky soutěže, (dále jen „náklady na soutěž“). Částka 760.000,- 
Kč bude poskytnuta jako účelový příspěvek na provoz za účelem realizace architektonické 

jednofázové otevřené projektové soutěže o návrh (dále jen „příspěvek na provoz“).  
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3. KAM se zavazuje zajistit organizaci soutěže (vyjma činností, které zajistí MČ BK dle odst. 2 tohoto

článku smlouvy), přičemž se zavazuje postupovat dle Soutěžního řádu České komory architektů
v účinném znění. Dále se zavazuje použít finanční prostředky přijaté od MČ BK ve výši 760.000,- Kč

výhradně za účelem organizace soutěže, a to k úhradě nákladů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
Zavazuje se též provést vyúčtování soutěže v části nákladů, na které byl poskytnut příspěvek na

provoz ze strany MČ BK, a to s uvedením výdaje a konkrétní částky. Vyúčtování se zavazuje doručit

MČ BK nejpozději do 15.01.2020. Nejpozději k tomuto termínu je KAM rovněž povinen vrátit
převodem na účet MČ BK případnou nepoužitou část příspěvku na provoz.

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.

2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní

strana obdrží po 1 stejnopise.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude

uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma

údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní

tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn,

bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré

údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní

tajemství aj. budou anonymizovány.

6. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem MČ BK na jeho 229. zasedání, konaném dne

12.06.2019, usnesením číslo ZMČ/2019/229/11.

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a na důkaz

souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy.

V Brně dne ............................ V Brně dne ............................ 

.. ................................................................... 

doc. Ing. arch. Michal Sedláček Mgr. Miladou Blatnou 

ředitel KAM starostka městské části Brno-Komín 

10.7.2019 8.7.2019




