
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 
 

UZAVŘENÁ DLE UST. § 1746 odst.2  OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČ: 00263958 
zastoupené 
Mgr. Václavem Červínem, místostarostou 
(dále jen „Město“) 
 
a 
 
Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.   
Masarykova 701/35, 412 01 Litoměřice 
IČ : 28745418 
Číslo účtu : XXXXX 
Oprávněný zástupce : Ing. Ivana Poláčková 
(dále jen „Středisko ekologické výchovy“) 
 

 
uzavírají tuto smlouvu: 

 
Čl. 1 

Prohlášení Střediska ekologické výchovy 
 
1.1. Středisko ekologické výchovy je obecně prospěšnou společností, která zajišťuje 
ekologickou výchovu mládeže v teritoriální působnosti města Litoměřic, a dále zajišťuje 
výchovné, školící a osvětové akce, konzultace, půjčování literatury, videopořadů a dalších 
materiálů, zpracování odborných studií k ekologické výchově, ekologické poradenství a další 
služby.  

 
Čl. 2 

Účel a podmínky smlouvy 
 

2.1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ze strany Města na zajištění 
ekologické výchovy žáku, a to z kapitoly schváleného rozpočtu města Litoměřic – odboru 
životního prostřední, č. 05805, Správa úložišť radioaktivního odpadu Richard, položka 
příspěvek na ekologickou výchovu žáků.  Finanční částka je poskytnuta na ekologickou 
výchovu dětí z mateřských škol a prvních tříd ZŠ v kalendářním roce 2018. Poskytnutá 
finanční částka bude použita na mzdu lektora (přímá lektorská činnost, příprava pomůcek, 
vytváření výukových programů), spotřební materiál související přímo s programem (pracovní 
listy, tužky, pastelky, modelína, nůžky, lepidlo atp.) a na krytí provozních nákladů souvisejících 
s realizací programů (nájem, energie, internet, telefony, atd.). 
 

Čl. 3 
Povinnosti Města 

 
3.1. Město se touto smlouvou zavazuje Středisku ekologické výchovy uhradit částku ve výši  
300.000,- Kč (slovy : třistatisíc korun českých). Tato částka bude Středisku ekologické výchovy 
zasílána na účet č. XXXXX, na základě čtvrtletních faktur, přičemž první bude zaslána k 
proplacení do konce března 2018 a poslední do 20. 12. 2018.  
 



 
 

Čl. 4 
Povinnosti Střediska ekologické výchovy 

 
4.1. Středisko ekologické výchovy se zavazuje realizovat výukové a vzdělávací programy (dále 
jen „programy“) a to zejména pro žáky ZŠ a MŠ z Litoměřic. 
 
4.2. Středisko ekologické výchovy se zavazuje realizovat v roce 2018 minimálně 200 programů 
dle Čl. 4.1. této smlouvy, měsíčně proběhne cca 22 programů dle zájmů a možností školských 
zařízení a s ohledem na prázdniny. 
 
4.3. Středisko ekologické výchovy se zavazuje předložit Městu, zastoupenému odborem 
životního prostředí  MěÚ Litoměřice,  čtvrtletní výkazy odvedených programů. 
 
4.4. V případě, že bude realizováno méně programů, než je uvedeno v 4.2. této smlouvy, 
zavazuje se Středisko ekologické výchovy vrátit zpět na účet Města částku ve výši 725,-Kč za 
každý nerealizovaný program do počtu 200. 
 
4.5. Středisko ekologické výchovy se zavazuje umožnit Městu kontrolu plnění závazků 
plynoucích z této smlouvy. Pracovníci Města mohou fyzicky kontrolovat průběh výukových 
programů. Dále má Město oprávnění ke kontrole finanční a účetní, kdy Středisko ekologické 
výchovy poskytne na vyžádání účetní doklady se vztahem k plnění této smlouvy tak, aby bylo 
zřejmé, že poskytnuté finanční prostředky jsou využívány k účelu zde deklarovanému.  
 

 
Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 
 

5.1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž po dvou vyhotoveních obdrží 
Město a  jedno Středisko ekologické výchovy. 
 
6.2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
6.3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran. 
 
6.4. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní 
samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona  č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství. 
 
6.5. Smlouva byla schválena Radou města Litoměřice :  14.12.2017 
 
V Litoměřicích dne :        
 
Město Litoměřice      Středisko ekologické výchovy 
SEVER                                      
zastoupené        zastoupené  
 
Mgr. Václavem Červínem     Ing. Ivanou Poláčkovou 


