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Dohoda o ukončení Smlouvy o spolupráci číslo 280013 0140

uzavřená mezi těmito stranami:

1. Univerzita Tomáše Bati ve Ziíně 
Fakuita multimediálních komunikací 
Sídlem: Univerzitní 2431,760 01 Zlín 
zastoupena: Mgr. Josefem Kocourkem, Ph.D., děkanem 
IČO: 70883521 
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín 
číslo účtu: 27-1925270277/0100 
(dále jen .FMKUTB")

statutární město Zlín
sídlem: nám. Míru 12,760 01 Zlín
zastoupeno: ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
ve věcech smluvních: Ing. Martinou Hladíkovou, náměstkyní primátora
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 3049002/0800 
(dále jen .SMZ“}

Dne 3. 6.2013 uzavřeli FMK UTB a SMZ Smlouvu o spolupráci, změněnou dodatkem č. 1 ze dne 
20.8.2020 (dále vše jen .Smlouva"), na základě, které bylo FMK UTB umožněno využívat hlavní 
sál prostoru sloužícího k podnikání č. 3778/1 v budově č. p. 3778 na st. p. č. 4594 v k. ú. Zlín, 
zapsané na LV 25910, na ulici Osvoboditelů, využívaný rovněž organizační složkou SMZ 
Alternativa-kulturní institut Zlín (dále jen AltemaHva").

II.
JeBkož byla Alternativa s účinností k31. 12. 2022 zmšena, a veškerá její činnost převedena 
s účinností od 1.1.2023 na samostatnou příspěvkovou organizaci Živý Zlín - kulturní a kreativní 
centrum, příspěvková organizace, IČO: 14125099 dohodly se strany, že na základě této dohody 
se Smlouva ukončuje s účinností ke dni 31.12.2022.
Smluvní strany tímto prohlašují, že nemají vůči sobě navzájem žádné nevypořádané závazky a že 
veškerá vzájemná práva a povinnosti týkající se Smlouvy jsou mezi smluvními stranami vyrovnány.

III.
(1) Tato dohoda je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží FMK UTB a 2 SMZ.
(2) Strany si tuto dohodu přečetly, s jejím zněním souhlasí, což potvrzují podpisy svých zástupců.
(3) Tato cbhoda bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. O 

registru smluv.
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Schválení uzavření dohody
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 31.10.2022, usnesení číslo 80/22R/2022


