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Smlouva o vzájemné spolupráci 
  

Tato smlouva se uzavírá ́na základě̌ dobrovolné́ a vzájemné́ dohody smluvních stran a 
upravuje předmět, účel, cíl a formy spolupráce ve vymezených oblastech společného zájmu. 
  

I. Smluvní ́strany 
1 Events 4 you, z.s. 

Vedená u Městského soudu v Praze, L 61775 

    zastoupen:               Antonínem Pospíchalem – předseda  

    se sídlem:                Mikuleckého 1311/8, Praha 4, 147 00 

    IČO:                        03675131 

    Bankovní spojení:  2900717575/2010, Fio banka, a.s. 
    Nájemce prohlašuje, že není plátce DPH 
 
 2. Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod  ÚL – Severní Terasa  
     se sídlem :   Stavbařů 2823/2, Ústí nad Labem  
     zastoupený : Jaroslavem Šimanovským, Starostou MO, ve věcech smluvních 
           Mgr. Petrem Vlasákem, Tajemníkem ÚMO, ve věcech organizačních 
     IČ :    00081531  
     DIČ :   CZ00081531 
     Bankovní spojení:  5724411/0100,  Komerční banka a.s.   

 
 

II. Předmět, účel a cíl smlouvy 
1. Předmětem Smlouvy je spolupráce obou smluvních stran při zajištění akce 

Urban Challenge, která se koná dne 19.6.2021 ve Statutárním městě Ústí nad 
Labem, na území Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa. 

2. Smluvní strany se zavazují všestranně poskytovat vzájemnou pomoc cílové̌ 
orientovanou do oblasti působnosti obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dále zavazují, že se budou vzájemně neprodleně informovat o 
všech skutečnostech, které vyplynou v průběhu přípravy a realizace předmětu plnění 
této Smlouvy, na základě podrobné fakturace vystavené hlavním organizátorem 
akce. 

 
 

III. Oblast a formy spolupráce 
Ze strany MO ÚL -  Severní Terasa bude poskytnuta spolupráce formou dotace na 

spolufinancování akce Urban Challenge ve výši 100.000,- Kč, která bude organizátorem 
využita na potřeby konání akce. Tato částka bude vyplacena nejpozději do 10 kalendářních 
dnů od skončení akce, na základě podrobné fakturace vystavené hlavním organizátorem 
akce. 

Účel poskytnutí dotace: Technické zajištění akce 
 

 
Spolupráce obou stran se bude realizovat: 

 Vzájemnou výměnou zkušeností ́a informací a podporou rozvojových projektů 
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 Vzájemným využitím společenských a materiálových zdrojů řešením problémových 
otázek na základě zvláštních dohod 

 Vzájemné řešení otázek týkající se spolupráce bude realizováno jen zplnomocněnou 
osobou obou stran. 

 Konkrétní projekty a úkoly založené na finančních úhradách budou dohodnuty v 
jednotlivých smlouvách, resp. dohodách, uzavřených v souladu s právními předpisy, 
vždy formou fakturace, kdy odběratelem bude Statutární město Ústí nad Labem (viz. 
Smluvní strany 2.) a předmětem faktury dle článku III. Oblast a formy spolupráce  

 MO ÚL-ST se dále zavazuje poskytnout technickou a organizační podporu dle potřeb. 
 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Smluvní ́strany se vůči sobě zavazují, že nezveřejní informace získané v průběhu výše 

vymezené spolupráce, jež by byly způsobilé přivodit újmu jedné ze smluvních stran a 
to i po ukončení trvání této smlouvy. 

2. Po vzájemné dohodě mohou smluvní strany zapojit do spolupráce podle této smlouvy 
i další osoby, jestliže to podpoří úspěšnější a rychlejší dosažení cíle. 

3. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o všem co, se týká oblasti 
spolupráce a spolupůsobnosti při všech aktivitách potřebných k dosažení cíle. Při 
jejich realizaci postupovat ve smyslu platných právních předpisů. 

4. Nedodržování dohodnutého plnění a porušování právních předpisů může být 
důvodem vypovězení smlouvy. 

5. Vypovězení smlouvy jednou ze smluvních stran musí být oznámeno nejméně 3 
měsíce před vlastním konáním akce a žádná ze stran nemá nároky na finanční plnění. 

 
 

V. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.8.2021. K tomuto datu musí být 

vypořádány všechny závazky plynoucí z této smlouvy. 
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá ze stran obdrží po jednom. 
3. Změny obsahu této smlouvy jsou možné jen písemně, a to formou dodatku se 

souhlasem obou smluvních stran, na návrh jedné z nich.  
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci smluvních stran. 

 
 
 
V Praze, dne 15.6.2021                                       V Ústí nad Labem, dne 15.6.2021 
 
 
……………………………………………………………  ……………………………………………………………… 

Antonín Pospíchal          Jaroslav Šimanovský 
 

 




