SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:
Obec Máslovice
zastoupena: p. Stanislavem Korandou, místostarostou
se sídlem: Obecní úřad Máslovice, Pražská č.p. 18, Máslovice, 250 69 Vodochody
IČO: 00240443
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 3292244309/0800
e-mail: ou@maslovice.cz
(dále jen „Obec“)
a
Přátelé kultury a muzea v Máslovicích, z. s.
zastoupen: Ing. Vladimírou Sýkorovou, předsedou
se sídlem: Spojovací č.p. 24, Máslovice, 250 69 Vodochody
IČO: 06208801
zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 68684
bankovní spojení: Equa bank, č.ú. 1024097331/6100
(dále jen „Spolek“)
uzavírají
tuto
smlouvu o spolupráci:
I.
1. Obec je základním územním samosprávným celkem a veřejnoprávní korporací ve smyslu
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Mezi úkoly
Obce v samostatné působnosti patří mj. péče a uspokojování potřeb svých občanů včetně
vzdělávání, péče o všestranný a kulturní rozvoj Obce a hospodaření s majetkem Obce.
2. Obec je vlastníkem a zřizovatelem „Malého máslovického muzea másla“, se sídlem Pražská č.p.
3, Máslovice, 250 69 Vodochody (dále jen „Muzeum“).
3. Spolek je neziskovou organizací - spolkem založeným dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, jehož hlavním posláním a předmětem činnosti je mj. „zajištění
provozu máslovického muzea, podpora veřejného dění v obci Máslovice pořádáním
společenských akcí s kulturním, sportovním či výchovným zaměřením a vydávání tiskových
materiálů“.
II.
1. Smluvní strany se dohodly na spolupráci v rámci činnosti a realizace poslání a cílů Obce a
Spolku a na zapojení Spolku do provozu Muzea, a to v rozsahu sjednaném v této smlouvě.
2. Smluvní strany se mohou dohodnout za individuálně sjednaných podmínek na další spolupráci
nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě.

III.
1

V rámci spolupráce se smluvní strany zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost a postupovat
tak, aby byly hájeny zájmy a dobré jméno Obce a Spolku, a zdržet se jakékoliv činnosti, jež by
mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují při realizaci
této smlouvy jednat eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy. Spolek se
zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy s odbornou péčí, podle svých nejlepších
schopností.
IV.
Předmětem této smlouvy o spolupráci je vzájemná spolupráce v zajišťování provozu Malého
máslovického muzea másla v obci Máslovice a spolupráce v zajišťování kulturních a společenských
akcí (dále jen akce).
Činnosti, které zajistí spolek pro provoz muzea: nákup a prodej vstupenek, nákup a prodej zboží do
muzejního obchůdku. Může pomáhat při organizování výstav v muzeu nákupem služeb a materiálu.
Činnosti, které zajistí spolek pro akce pořádané ve spolupráci s obcí (tyto akce jsou schvalovány
zastupitelstvem obce): nákup a prodej vstupenek, nákup a prodej zboží, nákup služeb a materiálu,
organizační a produkční činnost.

V.
1. Obec se zavazuje, že na základě písemné žádosti Spolku poskytne Spolku na úhradu nákladů na
realizaci činností uvedených v ust. čl. IV. této smlouvy finanční prostředky, a to formou účelově
určené dotace, a k tomu uzavře se Spolkem nejpozději do 15ti dnů ode dne schválení rozpočtu
Obce na příslušný kalendářní rok veřejnoprávní smlouvu, v níž budou stanoveny podmínky
poskytnutí dotace, včetně způsobů prokázání použití poskytnutých finančních prostředků.
2. Obec (v postavení poskytovatele dotace) si je vědoma, že v případě, že žádosti Spolku o
poskytnutí dotace dle odst. 1. nevyhoví, je povinna sdělit tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu Spolku (v postavení žadatele o dotaci), včetně důvodu nevyhovění žádosti.
3. Spolek se zavazuje
• použít poskytnutou dotaci na svou činnost a k realizaci poslání a cílů uvedených v ust.
čl. I. odst. 3. této smlouvy, tj. k účelu uvedenému v ust. čl. IV. této smlouvy;
• v případě, že nepoužije poskytnutou dotaci (nebo její část) na účel uvedený v ust. čl. IV.
této smlouvy, vrátit dotaci (nebo její část) na bankovní účet Obce uvedený v záhlaví této
smlouvy;
• poskytnout Obci na její žádost veškeré informace související s využitím dotace, včetně
možnosti nahlédnout do účetní dokumentace Spolku;
• předložit Obci finanční vypořádání poskytnuté dotace;
• v případě přeměny nebo zrušení Spolku s likvidací před lhůtou pro čerpání dotace vrátit
dotaci poskytnutou v daném kalendářním roce Obci, a to nejpozději a to nejpozději do
posledního dne předcházejícího dni, ve kterém nabyde účinnosti přeměna Spolku nebo
zrušení Spolku s likvidací.
VI.
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Může být ukončena dohodou smluvních stran nebo
výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu, a to s dvouměsíční výpovědní
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověď doručena druhé smluvní straně. V případě ukončení smluvního vztahu dle této
smlouvy musí obě smluvní strany neprodleně vyhotovit vzájemné vyúčtování, splnění závazků,
předání objektu Muzea, zařízení a zásob.

2

2. Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České
republiky.
3. Smluvní strany se zavazují vzájemně a bez zbytečného odkladu se informovat o všech
změnách údajů uvedených v této smlouvě, dotýkajících se plnění této smlouvy a
navazujících smluvních vztahů, a o všech změnách předpokladů a podmínek platných při
uzavření této smlouvy, které by na plnění této smlouvy mohly mít podstatný vliv.
4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou
písemných očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, že tato smlouva nebyla sepsána
pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že
právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinily smluvní strany svobodně a vážně, že
žádná z nich nejednala v tísni a že obsahu smlouvy rozumí.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních o rozsahu třech stran s platností originálu, z
nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Máslovicích dne …………2017

V Máslovicích dne ………..2017

Za Obec:

Za Spolek:

-----------------------------------------Stanislav Koranda,
místostarosta obce Máslovice

-----------------------------------------Ing. Vladimíra Sýkorová,
předseda spolku Přátelé kultury a muzea
v Máslovicích, z. s.
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