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Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich
sousedů – Veselí nad Moravou

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Článek I.
Smluvní strany

Město Veselí nad Moravou
Sídlem:  tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 00285455
DIČ: CZ00285455
Zastoupené JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., starostou města
(dále jen „objednatel“)

a

POST BELLUM, o. p. s.
Sídlem: Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 265 48 526
Spisová značka: O 1368, vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 115-8357420207/0100
Zastoupená: Davidem Butulou; na základě plné moci
(dále jen „zhotovitel“);

(společně dále jen „smluvní strany“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

1. Město Veselí nad Moravou má zájem, aby byly dokumentovány příběhy jeho občanů, kteří
prožili důležité dějinné události 20. století, a aby se do sběru vzpomínek zapojili i žáci
a  studenti  místních  škol,  a  dále  aby  se  měla  možnost  s  těmito  příběhy  seznámit  širší
veřejnost, a docházelo tak k budování pocitu sounáležitosti lidí různých generací s místem,
kde žijí,
a

2. Post Bellum, o. p. s. má bohaté zkušenosti s natáčením rozhovorů celoživotních vzpomínek
s pamětníky, je zakladatelem projektu Paměť národa - internetového archivu vzpomínek
čítajícího na 5000 publikovaných svědectví pamětníků a dále má zkušenosti se zapojováním
žáků a studentů do sběru vzpomínek pamětníků,

s ml u v ní  s t r a n y  s e  s p o l u  d o h o d l y  n a  u z a v ř e n í  s ml o uv y  o  s p o l u p r á c i  p ř i
z a j i š t ěn í  k u l t u r n ě - v z d ě l á v a c í h o  p r o j e k t u  Př í b ěhy  n a š i c h  s o us e d ů
t o ho t o  z n ěn í :
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Článek II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel zajistí pro objednatele prostřednictvím základních škol, zřizovaných městem
Veselí nad Moravou, participaci na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů“ (dále jen
„Projekt“) tak, jak je popsán v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel prostřednictvím svého místního koordinátora zajistí metodickou, organizační
a technickou podporu pro 4 školní dokumentaristické týmy dle harmonogramu Projektu
uvedeného v příloze č. 1.

3. Zhotovitel zajistí prezentaci výsledků práce školních dokumentaristických týmů formou
slavnostního setkání dotčených pamětníků, zástupců samosprávy města Veselí nad
Moravou, společnosti POST BELLUM, o. p. s. a zúčastněných škol, a dále formou
zveřejnění uvedených prací na webových stránkách Projektu.

Článek III.
Ujednání o ceně

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za naplnění předmětu smlouvy v konečné výši
69.200,- Kč (šedesát devět tisíc dvě stě korun českých).

2. Cena bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v jedné splátce se splatností 1. června 2019.

3. Částka uvedená v bodu 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje náklady na realizaci Projektu,
včetně závěrečné prezentace žákovských výstupů, nezahrnuje však náklady na uspořádání
výstavy, popřípadě tisk brožur na základě výsledků Projektu.

4. V případě zájmu ze strany objednatele o realizaci výstavy, popřípadě tisk brožur, dojde
k uzavření dodatku k této smlouvě, který upraví vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran při realizaci těchto počinů.

Článek IV.
Další ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že při realizaci Projektu dle této smlouvy dojde dle
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ke vzniku autorského díla, jehož autorem bude
zhotovitel, je tento povinen poskytnout k takovému autorskému dílu objednateli bezúplatně
licenci.

2. V případě, že při realizaci Projektu dle této smlouvy vznikne autorské dílo, jehož autorem
nebude zhotovitel, je tento povinen buď zajistit licenci přímo pro objednatele, nebo
k takovému autorskému dílu opatřit licenci tak, aby mohl objednateli poskytnout podlicenci.

3. Licence bude poskytována k užití v souladu s aktivitami objednatele pro neziskové účely
a bezplatně. Licence bude poskytována jako nevýhradní a bude poskytnuta v následujícím
rozsahu:
a) časový rozsah: neomezený;
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b) teritoriální rozsah: neomezený;
c) množstevní rozsah: neomezený;
d) ke všem známým způsobům užití díla.

Článek V.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci projektu bude objednatele uvádět jako partnera Projektu,
a to následujícím způsobem:

· uvede logo objednatele ve všech tiskových materiálech týkajících se Projektu a na
internetových stránkách projektu www.pribehynasichsousedu.cz;

· v rámci mediální komunikace ohledně Projektu (tiskové zprávy, zahajovací řeč apod.)
bude informovat o financování Projektu objednatelem;

· při realizaci Projektu umístí na viditelném místě informaci o financování projektu
objednatelem včetně loga;

· v případě konání prezentačních akcí či tiskových konferencí přizve zástupce
objednatele.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že k výše uvedené prezentaci smí používat pouze loga v podobě
a za podmínek schválených městem Veselí nad Moravou.

3. Objednatel se zavazuje na vyzvání poskytnout příslušné podklady týkající se loga
zhotoviteli, a to nejpozději do 19. dubna 2019.

4. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré shromažďování dat se děje v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zavazuje se zmíněné právní
předpisy dodržovat.

5. Objednatel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost zhotoviteli, zejména pokud jde
o komunikaci se zapojenými základními školami za účelem realizace Projektu a vyhrazuje
si právo kontroly naplňování předmětu smlouvy dle harmonogramu uvedeného v příloze
č. 1.

6. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel získal další prostředky na projekt z jiných zdrojů,
zejména s tím, že se do projektu může zapojit Jihomoravský kraj, pokud uhradí další
náklady v projektu. Objednatel souhlasí s tím, aby závěrečná prezentace všech týmů
z regionu proběhla společně a aby partneři, kteří se na projektu budou finančně podílet,
byli jmenováni v propagaci a výstupech projektu, a to způsobem odpovídajícím jejich
finančnímu podílu na realizaci projektu.

Článek VI.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do naplnění předmětu smlouvy.
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2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nedodrží plnění
předmětu smlouvy dle přílohy č. 1, případně poruší další povinnosti dle této smlouvy.  Tím
nejsou dotčeny případy, ve kterých je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy na
základě právních předpisů. Odstoupení od smlouvy musí mít písemné vyhotovení a musí
být doručeno druhé ze smluvních stran. Pro případ odstoupení smluvní strany dojednávají,
že ke dni odstoupení dojde mezi stranami k zúčtování dosud prokazatelně vynaložených
nákladů. Případný přeplatek se zhotovitel zavazuje vrátit objednateli nejpozději do 15 dnů
po provedeném a odsouhlaseném zúčtování dle předcházející věty.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

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

2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě je možné činit pouze na základě předchozí
dohody smluvních stran, a to ve formě očíslovaných písemných dodatků.

3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze
toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno,
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

4. Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými
právními předpisy České republiky.

5. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě
a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Prohlašují,
že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Ve Veselí nad Moravou dne 24.04.2019 V Brně dne 24.04.2019

 _______________________________ ___________________________
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. BcA. David Butula
starosta města


