DOHODA O SPOLUPRÁCI

uzavřená dle§ 1746 odst. 2 Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. v platném
znění mezi smluvními stranami:

CTP Invest, spol. s r. o.
se sídlem Humpolec, Central Trade Park Dl 1571, PSC 396 01
IČ: 26 16 64 53
DIČ: CZ 2616645 3
zastoupená Remonem Leonardem Vosem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ceských Budějovicích, oddílu C, vložce 15647
dále jen „CTP" na straně jedné
a
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zák.č.111/1998 Sb.) a
nezapisuje se do obchodního rejstříku
se sídlem:
Zastoupena:

Veveří 331/95, 602 00 Brno
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., děkan

IČ:
DIČ:

00216305
CZ00216305

Zástupce pro věcná jednání: xxxxx

dále jen „Příjemce" na straně druhé

I.
Předmět smlouvy
1.1

CTP je developerskou společností, která v rámci podpory lokálních komunit, na základě
dohody s Příjemcem, poskytne Příjemci službu instalace a vybavení, oddychové zóny
,,Coffee Corner" v prostorách přízemí budovy A nacházejících se na ulici Veveří 331/95,
602 00 Brno.

1.2

Instalaci Coffee Corner provede CTP na vlastní náklad a bez nároku na jakoukoli úplatu
ze strany Příjemce, přičemž Příjemce se zavazuje zajištovat údržbu Cofee Corner a
udržovat Cofee Corner ve stavu způsobilém k užívaní, vzhledem k účelu/terému má
sloužit nejméně po dobu pěti let.

1.3

CTP je zároveň oprávněná umístit v prostorách Coffee Corner své logo a Příjemce se
ho zavazuje v prostorách Coffee Corner ponechat po dobu pěti let.

1.4

CTP provede instalaci Coffee Corner v termínu od 11.9.2019 do 20.9.2019, přičemž
Příjemce je povinný poskytnout CTP veškerou součinnost nevyhnutnou k instalaci
Coffee Corneru spočívající zejména ve vyklizení plochy v Nemovitosti a umožnění
vstupu CTP za účelem provedení prací.

CTP a Příjemce prohlašují a jsou si vědomi, že k provedení instalace Cofee Corneru
není třeba vydání správních povolení.
Instalace Coffee Corner bude realizována v souladu s přílohou č. 1 této dohody.
CTP nemá povinnost k odstranění instalace Coffee Corner a Příjemce nemá právo
odstranění po CTP požadovat.
1.8

Náčrtek Cofee Corneru dle příloh této dohody je jenom orientační, smyslem
poskytovaného plnění od CTP je zlepšit a zpříjemnit prostory Příjemce instalací Coffee
Corneru.

1.9

Hodnota celkové instalace Cofee Corneru je 80.000 Kč, přičemž momentem její
realizace se vlastníkem jednotlivých hmotných položek tvořících instalaci stává
Příjemce. Pro vyloučení pochyb CTP prohlašuje, že Coffee Corner přenechává do
vlastnictví Příjemce a Příjemce Coffe Corner do svého vlastnictví přijímá.

II.
Závěrečná ujednání
2.1

Právní vztahy touto dohodou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění.

2.2

Tato dohoda má následující přílohy:
1. Vizualizace Coffee Corneru
2. Plánek umístění v prostorách Příjemce

2.3

Jakékoliv změny této dohody lze provádět po vzájemné dohodě pouze písemným
dodatkem.

2.4

Tato dohoda je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží CTP a dvě
Příjemce.

2.5

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.6

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: ('2Jl. wl 9]

V Brně dne:

12 -09- 2019

Příjemce:
)

