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SMLOUVA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI
uzavřená dle ust. § 1 746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších

předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Liborem Střechou, starostou města

Adresa:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zastoupené:

/dále jen město/

a

Srdce PRO Hodonín, z.s.

Na Pískách 4117/4, 695 01 Hodonín

07039018

Ing. Ondřejem Fialíkem, předsedou výboru

Adresa:

IČO:
Zastoupený:

/dále jen spolek/

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY

2.1. Tato smlouva vyjadřuje vůli obou smluvních stran vystupovat jako partneři a

spolupracovat při přípravě a podání žádosti do grantové výzvy Zelené oázy 2020-2021 z

Nadace Partnerství, v rámci níž bude realizována výsadba zeleně, jejíž podrobná

specifikace, týkající se zejm. výsadbového materiálu a prostorového uspořádání, je

součástí přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „výsadba zeleně“), a dále spolupracovat při

realizaci výsadby zeleně a poskytování následné péče.

2.2. K naplnění účelu této smlouvy se smluvní strany dohodly na realizaci následujících

kroků a vymezení následujících práv a povinností.

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že realizace výsadby zeleně je podmíněna přiznáním

grantu z Nadace Partnerství.

3.3. Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat o svých aktivitách a

koordinovat svou činnost, která souvisí se společnými zájmy.

3.4. Město prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 924/44, ostatní plocha,

zeleň, o výměře 18094 m2; pozemek je zapsán v katastru nemovitostí pro obec a k. ú.
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Hodonín u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín,

na listu vlastnictví města č. 10001 (dále jen ,,pozemek“).

3.5. Smluvní strany se dohodly, že výsadba zeleně a poskytování následné péče budou

realizovány na části předmětného pozemku, a to dle nákresu dle přílohy č. 1 této

smlouvy.

3.6. Město prohlašuje, že souhlasí s realizací výsadby a poskytováním následné péče na

předmětném pozemku, a to za níže uvedených podmínek:
3.6.1. k výsadbě a následné péči bude spolkem stanovena konkrétní osoba, která bude

odpovídat za jejich stav (výsadbu, následnou péči, vč. úklidu), dále bude komunikovat

s městem a přijímat pokyny od města za účelem dodržení podmínek stanovených

grantem;

3.6.2. spolek bere na vědomí, že se na pozemku mohou nacházet inženýrské sítě, z tohoto

důvodu nesmí v místech inženýrských sítí a jejich ochranných pásmech docházet k

výkopovým zásahům hlubším než 30 centimetrů;
3.6.3. v případě nutnosti údržby inženýrských sítí může dojít k zásahu do inženýrských sítí

umístěných pod vysazeným záhonem;
3.6.4. souhlas je udělen do doby uplynutí pětileté následné péče, tj. do 30. 11. 2026;
3.6.5. v případě odvolání souhlasu musí spolek pozemek uvést do původního stavu do 30 dnů;
3.6.6. spolek bere na vědomí, že město bude provádět kontrolu nad provedenou výsadbou a

poskytováním následné péče, a to kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy;

3.6.7. spolek bere na vědomí, že nebude bránit jakékoliv aktivitě města, či jakékoliv investici

města, která bude realizována na tomto pozemku, a to kdykoliv v průběhu trvání této

smlouvy.

3.7. Město se zavazuje, že zajistí:

3.7.1. poskytnutí veškeré součinnosti při podání žádosti, zejm. poskytnutí poradenství při

zpracování žádosti;
3.7.2. propagaci realizace výsadby zeleně v PR materiálech (tiskové zprávy, tiskoviny, web,

apod.) a že bude využívat všechny vhodné příležitosti pro informování veřejnosti o

provedené výsadbě.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré financování výsadby a pětileté následné péče,

vč. všech souvisejících nákladů vzniklých po dobu trvání smlouvy, bude hrazeno

výlučně spolkem.

3.8.

3.9. Spolek se zavazuje, že zajistí:

3.9.1. podání žádosti do grantové výzvy Zelené oázy 2020-2021 z Nadace Partnerství (dále
jen ,,žádost“) a s tím související předložení veškeré požadované dokumentace, a to i

v rámci jakýkoliv následných výzev adresovaných z Nadace Partnerství v průběhu

trvání této smlouvy;

3.9.2. provedení souvisejících terénních úprav předmětné části pozemku;

3.9.3. dodávku výsadbového materiálu a provedení výsadby, a to po předchozím projednání

návrhu výsadbového materiálu a prostorového uspořádání výsadby; spolek se zavazuje

informovat město o datu provedení výsadby min. 14 dní před plánovanou realizací;
3.9.4. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě realizace;
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3.9.5. zpracování průběžné a závěrečné zprávy obsahující popis provedené výsadby;

3.9.6. fotodokumentaci provedené výsadby;

3.9.7. provádění související povýsadbové péče po dobu pěti let od provedení výsadby;
3.9.8. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/20001 Sb., o odpadech, ve znění

pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu;

3.9.9. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na

ochranu lidí a majetku;

3.9. 10. bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy;
3.9.11. ochranu životního prostředí při provádění výsadby a následné péče dle platných

předpisů;

3.9. 12. odstranění případných závad zjištěných při prohlídce;

3.9. 13. uvedení všech povrchů dotčených realizací do původního stavu (komunikace,

chodníky);

3.9. 14. vyklizení a vyčištění místa realizace do 10 kalendářních dnů od provedení výsadby.

3.10. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla

znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Dále je každá ze smluvních stran povinna

se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy zúčastněných

smluvních stran.

3.11. Každá ze smluvních stran je odpovědná za škodu, která vznikne jejím jednáním či

případnou nečinností druhé smluvní straně.

4. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A TERMÍNY PLNĚNÍ

4. 1 . Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 1 1 .2026.

4.2. Spolek se zavazuje podat žádost v termínu stanoveném podmínkami grantové výzvy

Zelené oázy 2020-2021 z Nadace Partnerství.

4.3. Spolek se zavazuje zahájit provádění výsadby nejdříve dne 1 .3.2021

4.4. Spolek se zavazuje dokončit výsadbu nejpozději dne 30. 1 1 .202 1 .

4.5. Spolek se zavazuje zahájit následnou povýsadbovou péči dne 1.12.2021.

5. ZÁNIK SMLOUVY

5.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Návrh na zánik

smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

5.2. Tuto smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět bez udání důvodu, a to ve

výpovědní době 5 dnů. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem následujícím po dni

doručení výpovědi druhé smluvní straně. Spolek se zavazuje vyklidit a vyčistit místo

realizace do uplynutí výpovědní doby.
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5.3. Tato smlouva může zaniknout také odstoupením od smlouvy. Spolek je oprávněn

odstoupit od smlouvy v případě, že k provedení výsadby zeleně nebude přiznán grant

z Nadace Partnerství. Město je oprávněno odstoupit od smlouvy v případě porušení

jakékoliv povinnosti stanovené spolku touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy nabývá

účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní

straně. Spolek bere na vědomí, že není oprávněn vymáhat jakoukoliv finanční

kompenzaci za dosud uskutečněné plnění dle této smlouvy.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, že obsah smlouvy je projevem

jejich pravé a svobodné vůle, že smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, a že

nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své

podpisy.

6.2. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů

České republiky.

6.3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, formou dodatků.

Za dodatek se považuje pouze listina tak výslovně označená a průběžně číslovaná.

6.4. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž město obdrží dva stejnopisy a

spolek jeden stejnopis.

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou

smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv

dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Příloha č. 1 : Specifikace výsadbového materiálu, nákres

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města:

Datum a číslo usnesení:

Rada Města Hodonín w

Zp;p . Zo2£> OSM-O- 2K2J2.

23.V Hodoníně dne 2-3 .

Ing. Ondřej Fialík, předseda výboruLibor Střecha, starosta města
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1 ČESKÝ NÁZEV |OZN | | počet ksTAXON poznámka

Stromy

Acer plaianoidM j3vor mléč wgokotfflgn 2

Acqí csmpssife lávy babyka ťysok.ok.nonáLd

|.:li vysaKokmenPlatamss luspamca platan javoíotatý 2

Cctylus colunta liská tuiBCká vysokobnen 2CCQ

poin. simmy reait/ovány z :oí90&o sněsla v rámci iiHtiiatkiícn výsadeb

rČE5XÝNÁ7EVTAXON poznámka počet ksOZN

Keře

csi Céfcis£íiiqu3s!ruir zmatlika idašoya vicaknwn 2

sja Spiasa japcnica tavolník k$ 25

Pozn. Trvalky jsou v samostatném osazovacim plánu

LEGENDA

hranice řešeného území

□ stávající inženýrské šitě

stávající stromy (označeni taxonu)

navrhované stromy (označení taxonu )

I XXftq | navrhované keře (označeni taxonu/počet kusů)

navrhované záhony (označeni íaxonu/počet kusů)

navrhovaný trávník parkový (odstíny zelené značí modelaci)

navrhovaný štěrk

prostor vymezený pro rozšířeni cyklostezky

vrstevnice (červené úprava terénu)

kamenné bloky

informační tabule

fxx/»

smis
]

O 1

Pozn Navrhované stromy budou realizované a financované formou náhradniGh výsadeb města
irr-- -p 15 '■-i:.

M 1250
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ZÁHON 1 ZÁHON 2

ČESKÝ NÁZEVTAXON poznámka počet ks

Keře

C&cis siliqiíastrum zmarlika Jidášova 2vicekmen

Sptraeajaponica k3fer/oinik 25

Trvalky

ČESKÝ NÁZEV poznámka počet ksTAXON

řebřiček 70Achdlea pteimica\

40Anapháis triplinervis ptesnivkatrqžílná

Anemone tomentosa Robustssimá sasánkd 70

*

14/20

Aster macrophyltus TwSighť asfra 60

Bistora ampsexicauiis had* kořen variantně Bistorta affinls Supefamí 40

Cáamacrosts acuállora Overdam variantně Calamagrosteepoeies 50flM

Euphorbia palustris 30pryšec
10/10

30Hemerocáis denivka

5/10
-

Hosta ssp bohyška 30

Iris sibirica kosatec 60

Lyclinis flos Cucult 30kohoutek luční

Moiirua caerulea Edífi Dudszus 40rakoscvka velká

Pennisetum spp 30dochan

Ptelans arundinacea 'Pieta lesknice rákosová 50

30Potetálla nepatensis mochna

Rudbeckia teta 140řapatka srstnatá

Sávia nemcmsa 'Sensalion rose' šalvéj 40

Veřoivcastrum vřginicum 'Album' 20rozrazil

LEGENDA

ZÁHON 4
navrhované záhony (označeni taxonu/počet kusů)

aca
\

t

8/10

15210 Sjfe. 17/10

10/10 y
4/10

/16/20
1/15 -Q.it

$
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