
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Níže uvedené strany:

Novoměstská kulturní zařízení
příspěvková organizace

se sídlem Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 003 72 854
jednající Daniel Šimek, ředitel NKZ 
(dále jen „Příjemce14)

a

MEDIN, a.s.

se sídlem Vlachovická 619, PSČ 592 31 Nové Město na Moravě
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl B, vložka 686
IČ: 43378030
jednající Ing. Milanem Ettelem, členem představenstva 
(dále jen „Poskytovatel11)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva11).

Úvodní ustanoveníI.

Smluvní strany prohlašují, že spolu dlouhodobě ku prospěchu obou Smluvních stran 
spolupracují a v návaznosti na tuto dlouholetou úspěšnou spolupráci uzavírají tuto Smlouvu.

Předmět smlouvyII.

Předmětem této Smlouvy je propagace Poskytovatele na kulturních a společenských akcích 
pořádaných Příjemcem.

III. Výše příspěvku

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Příjemci jednorázový finanční příspěvek ve výši 
100.000 Kč bez DPH dle platných právních předpisů, pokud bude aplikováno, a to do 
31. 3. 2018 převodem na účet Příjemce č. 84 34 751/0100 KB.

IV. Doba trvání spolupráce

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.1.
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Odstoupit od této Smlouvy je možné v souladu s platnými právními předpisy. V zájmu 
právní jistoty smluvní strany sjednávají požadavek písemné formy pro případné 
odstoupení smluvní strany od této Smlouvy, jakož i pro dání dodatečné přiměřené lhůty 
ke splnění povinnosti. Poskytnutí dodatečné lhůty ke splnění povinnosti se sjednává 
dohodou i jako předchozí podmínka pro odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení 
povinnosti. Dodatečná lhůta ke splnění povinnosti nesmí být kratší než dva kalendářní 
týdny od doručení výzvy ke splnění.

2.

Pro výše uvedenou výzvu ke splnění povinnosti i oznámení odstoupení se jako písemná 
forma sjednává forma doporučeného dopisu či osobního předání s potvrzením 
o převzetí.

3.

V. Práva a povinnosti

V průběhu trvání spolupráce dle této Smlouvy se Příjemce zavazuje zajistit vhodnou 
propagaci Poskytovatele, zejména:

1.

zveřejnit ve svém měsíčníku Novoměstsko alespoň 4 články Poskytovatele
dle jeho výběru v rozsahu max. 20 řádků;
umístit logo Poskytovatele své internetové stránky;
umístit logo Poskytovatele u vstupu do Kulturního domu v Novém Městě 
na Moravě;
umístit logo Poskytovatele na tiskoviny Příjemce týkajících se propagace 
kulturních a společenských akcí pořádaných Příjemcem (letáky, plakáty atd.), 
a to na akce města - Nova Civitas, Mečíková pouť, Slavnosti medu, na akce 
kulturního domu a na dětská divadelní představení pro veřejnost během roku; 
přenechat Poskytovateli měsíčně 24 volných vstupenek na veškeré kulturní 
a společenské akce pořádané Příjemcem; 
poskytnout voucher v hodnotě 12 000 Kě do K CLUBu;
umístit logo Poskytovatele na Reprezentačním večeru Nového Města na Moravě 
a na slavnostech města Nova Civitas;
umístit do Výroční zprávy Příjemce logo Příjemce společně s poděkováním 
Příjemci za jeho podporu při pořádání kulturních a společenských akcí 
Příjemcem;
pronájem prostor pro Ples MEDIN, a.s., a Nemocnice Nové Město na Moravě 
zdarma - sál, přisáli, WC (včetně nachystání stolů, vyprání ubrusů), gobelín 
a šatny č. 38 a 40;
reklamní spot na plátně před začátkem filmového představení.

a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)

Způsob propagace Poskytovatele bude vždy stanoven ad hoc dle potřeb smluvních stran 
dodatečnou dohodou smluvních stran, pro jejíž platnost není vyžadována písemná 
forma.

2.

i
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VI. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.1.

V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo 
neúčinným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 
Jakékoliv neplatné nebo neúčinné ustanovení bude změněno ustanovením sledujícím 
účel této Smlouvy.

2.

Měnit a doplňovat tuto Smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší 
obě smluvní strany.

3.

Tato Smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom.

4.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, že Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena 
v tísni ani za nápadně nevhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

5.
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