
Smlouva o spolupráci při zajištění projektu

Příběhy našich sousedů — Stará Bělá

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník

Článek 1.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8

729 30 Ostrava

160; 00845451

DIČ: cz 00845451

Jednající Městským obvodem Stará Bělá

Junácká 127/343

724 00 Ostrava — Stará Bělá

Zastoupcným RNDr. Mojmír Krejčíček, starostou

(dále jen ..objednate1")

POST BELLUM, z. ú.

Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

1Čo; 26548526

DIČ: cz 26548526 není plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Štefánikova 22, 150 00 Praha 5

č. účtu: 51-1707230277/0100

zastoupená _ vedoucí vzdělávacích projektů Post Bellum, na

základě plné moci

(dále jen ..zhotovitek')

Preambule:

Vzhledem k tomu. že

1. Městský obvod Stará Bělá má zájem, aby byly dokumentovány příběhy jejich 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,

čl

2. Post Bellum má bohaté zkušenosti s natáčením rozhovorů celoživotních vzpomínek

s pamětníky. je zakladatelem projektu Pamět? národa — internetového archivu vzpomínek

čítajicího na 5000 publikovaných svědectví pamětníků a dále má zkušenosti se zapojovánim

žáků a studentů do sběru vzpomínek pamětníků,

dohodly se spolu smluvní strany na uzavření smlouvy o spolupráci při

zajištění kulturně-vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů tohoto

znění:
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Článek II.

Předmět smlouvy

. Zhotovitel zajistí pro objednatele prostřednictvím Biskupského gymnázia v Ostravě realizaci

projektu „Příběhy našich sousedů“ (dále Projekt) tak, jakje popsán v příloze č. 1 této smlouvy.

. Zhotovitel prostřednictvím svého místního koordinátora zajistí metodickou, organizační

a technickou podporu pro 3 žákovské dokumentaristické týmy dle harmonogramu Projektu

uvedeného v příloze č. l.

. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že harmonogram projektu naplánovaný v příloze č.l.je

harmonogramem předběžným a že tento harmonogram lze po vzájemné dohodě upravit dle

aktuální situace v CR tak, aby bylo maximálně zajištěno dokončení projektu.

.Zhotovitel zajistí prezentaci výsledků prací školních dokumentaristických týmů formou

slavnostního setkání dotčených pamětníků, zástupců městského obvodu Stará Bělá,

společnosti POST BELLUM a zúčastněných škol, popřípadě jinou formou slavnostního

ukončení projektu dle aktuální situace v ČR a dále formou zveřejnění uvedených prací na

webových stránkách Projektu.

Článek III.

Ujednání o ceně
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. Smluvní strany se dohodly na ceně za naplnění předmětu smlouvy v konečné výši

68 700,- Kč (slovy: šedesát osm tisíc sedm set korun českých).

Tuto částku zaplaťte na základě námi vystavené faktury.

Po ukončení Projektuje zhotovitel povinen objednateli předložit závěrečnou zprávu.

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.

Odměna je smluvními stranami sjednána jako konečná a nepřekročitelná za všechny položky

rámcového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Rámcový rozpočet v příloze č. 2

této smlouvy je rozpočtem předběžným a smluvní strany souhlasí, že jednotlivé položky lze v

rámci výše sjednané odměny podle odst. 1 tohoto článku přesunout na úhradu jiných položek

uvedených v rámcovém rozpočtu.

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
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. Smluvní strany se dohodly, že v případě. že při realizaci Projektu dle této smlouvy dojde ke

vzniku autorského díla.jehož autorem bude zhotovitel, je tento povinen poskytnout k takovému

autorskému dílu objednateli bezúplatně licenci.

V případě. že při realizaci Projektu dle této smlouvy vznikne autorské dílo, jehož autorem

nebude zhotovitel, je tento povinen bud—' zajistit licenci přímo pro objednatele. nebo k takovému

autorskému dílu opatřit licenci tak. aby mohl objednateli poskytnout podlicenci.

. Licence bude poskytována kužití v souladu saktivitami objednatele pro neziskové účely

abezplatně. Licence bude poskytována jako nevýhradní a bude poskytnuta v následujícím

rozsahu:

&) časový rozsah: neomezený;

b) teritoriální rozsah: neomezený:

c) množstevní rozsah: neomezený:

d) ke všem známým způsobům užití díla.

Clánek V.

Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje, že v rámci projektu bude objednatele uvádět jako partnera Projektu. a

to následujícím způsobem:

. uvede znak objednavatele ve všech tiskových materiálech týkajících se Projektu a na

internetových stránkách projektu xnvw.pribehvnasichsouseducz;

. 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 znaku;

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

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že k výše uvedené prezentaci smí používat pouze znak v podobě

a za podmínek uvedených na stránkách yvvvvv.st;1ral3_el__a._o_s_tw;a._cg.

3. Objednatel se zavazuje na vyzvání poskytnout příslušné podklady týkající se znaku

zhotoviteli. a to nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré shromažďování dat se děje v souladu se zákonem

o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady EU o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zavazuje

se zmíněné směrnice dodržovat.

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. l.

Objednatel souhlasí s tím, aby realizátor získal další prostředky na Projekt zjiných zdrojů.

zejména s tím. že se do projektu mohou zapojit i další města/školy z regionu, pokud uhradí

náklady na účast svych týmů v projektu. Objednatel souhlasí s tím. aby závěrečná prezentace
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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 jeho

finančnímu podílu na realizaci Projektu.

Článek VI.

Ukončení smluvního vztahu

Smlouvaje uzavřena na dobu určitou do naplnění předmětu smlouvy.

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 nákladu.

Případný přeplatek se zhotovitel zavazuje vrátit objednateli nejpozději do 15 dnů

po provedeném a odsouhlaseném zúčtování dle předcházející věty.

Clánek VII.

Závěrečná ustanovení

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

Veškeré změny a dodatky k této smlouvě je možné činit pouze na základě předchozí dohody

smluvních stran= a to ve formě očíslovaných písemných dodatků.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží

každý jedno vyhotovení.

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

připoj ují svoje podpisy.

O uzavření této smlouva rozhodla Rada městského obvodu Stará Bělá usnesením č.

lO70/RMOb-SB/1822/56 ze dne 31. 1. 2022.

Ve Staré Bělé: 1. 2. 2022 V Praze dne

 

 

RNDr. Mojmír Krejčíček

Starosta

 

vedoucí rozvoje

vzdělávacích projektů, na základě plné moci


