
Smlouva o poskytnutí oprávnění k užití díla  
„Prostor p řed kulturním domem v Hlučíně včetně navazujících parkových ploch“ 

č. 059/2018/Buch 
 
 
Smluvní strany: 
 
1. Město Hlučín 
Se sídlem: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 
IČ: 00300063 
DIČ: CZ00300063 
Zastoupené: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města 
(dále jen „nabyvatel“) 
 
a 
 
2. ATELIER 38 s.r.o. 
Se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava 
IČ: 25858343 
DIČ: CZ25858343 
zastoupené: Vladimír Milata - jednatel 
 (dále jen „poskytovatel“) 
 
se dohodly takto: 
 

I. 
 

Poskytovatel je zhotovitelem koncepční studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, 
dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby s názvem „Prostor 
před kulturním domem v Hlučíně včetně navazujících parkových ploch“ zpracované pro 
nabyvatele jako objednatele na základě smlouvy o dílo „Zpracování projektové dokumentace 
stavby „Prostor před kulturním domem v Hlučíně včetně navazujících parkových ploch““ 
uzavřené mezi nabyvatelem a poskytovatelem dne 30. 4. 2015 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
„Prostor před kulturním domem v Hlučíně včetně navazujících parkových ploch“ uzavřené 
mezi nabyvatelem a poskytovatelem dne 28. 8. 2015. 
 

II. 
 

1. Poskytovatel uděluje nabyvateli oprávnění k užití projektové dokumentace/studie/ (dále také 
jen „dílo“) v následujícím rozsahu: 
- oprávnění k užití projektové dokumentace/studie/ k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, na 

jejímž podkladě byla projektová dokumentace/studie/ zpracována, uvedené v čl. I. této 
smlouvy, 

- oprávnění k užití projektové dokumentace/studie/ způsoby, které jsou potřebné pro přípravu 
a realizaci návrhu/stavby/ a pro uvedení realizovaného návrhu/stavby/ do provozu a jeho/její/ 
řádné užívání (tj. např. užití jako podkladu pro zpracování příslušné projektové 



dokumentace, užití pro potřeby příslušného zadávacího řízení, pro potřeby podání žádosti o 
dotaci, grant, atd.), 

- oprávnění k prezentaci projektové dokumentace/studie/ veřejnosti (tj. např. vystavování díla, 
zpřístupňování díla počítačovou sítí - zejm. prezentace díla na www stránkách města, 
facebookových stránkách města, umožnění veřejnosti nahlížet do projektové 
dokumentace/studie/ uložené u nabyvatele, atd.), 

2. Poskytovatel uděluje nabyvateli výše uvedená oprávnění k užití díla bezúplatně. 
3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost potřebnou pro výkon práv a     
 povinností dle této smlouvy. 
 

III. 
 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 

IV. 
 

1. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle 
správci registru smluv k uveřejnění město Hlučín. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s 
uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a údajů v něm obsažených v registru smluv a 
dále s uveřejnění příslušných údajů jako metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru 
smluv. 
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dodatky, které musí být písemné, vzestupně číslované a jako 
dodatky k této smlouvě výslovně označené. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž nabyvatel obdrží 
2 vyhotovení a poskytovatel 1 vyhotovení. 
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je dostatečně určitý a jim srozumitelný a že 
smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz uvedeného k ní připojují své 
podpisy. 
6. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu tím z účastníků smlouvy, který ji podepíše 
jako poslední v pořadí. 
 

V. 
Doložka platnosti právního jednání 

 
O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 92. schůzi konané dne 16. dubna 
2018, usnesení č. 92/5c). 
 
V Hlučíně dne 9.5.2018    V Ostravě dne 14.5.2018 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
Město Hlučín      ATELIER 38 s.r.o. 
Mgr. Pavel Paschek, starosta    Vladimír Milata, jednatel 


