STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
9. schůze rady města dne: 09.05.2018
Bod pořadu jednání:
Licenční smlouva
Stručný obsah: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu hodlá rozšířit nabídku dárkových předmětů o
samostatnou kolekci s kresleným motivem města.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: pořízení obrázku
Zpracoval:

Sacherová Pavlína, Bc. - pověřená zastupováním funkce vedoucí oddělení
městské informační centrum

Projednáno s:

Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně primátora

Předkládá:

Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření licenční smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Ondřejem Maškem, Čapkova 232/10,
460 05 Liberec, IČ: 88140423 dle přílohy č. 1

ukládá
zajistit uzavření této licenční smlouvy.
P: Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 31.05.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu hodlá rozšířit nabídku dárkových předmětů o samostatnou kolekci s
kresleným motivem města.
Pro tuto kolekci bylo nutné vytvořit unikátní obrázek, který Liberec vystihuje originálním a autentickým
způsobem.
Do obrázku byly zahrnuty nejzajímavětší turistické cíle.
Dárkové předměty, kterými bude obrázek potištěn budou tvořit součást nabídky oficiálních dárků města Liberce,
ale zároveň jimi bude rozšířen sortiment oddělení informačního centra.

Přílohy:
Licenční smlouva - Ondřej Mašek
Příloha č 1
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LICENČNÍ SMLOUVA
č.

Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města,
ve věcech smluvních Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora,
ve věcech technických Ing. Davidem Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a
sportu
IČ: 00262978
Č.ú.: 000000-0001089692/0800
dále jen „Nabyvatel“
a

Ondřej Mašek
adresa: Čapkova 232/10, 460 05 Liberec Kristiánov
IČ: 88140423
dále jen „Autor“
v souladu s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
uzavírají tuto smlouvu licenční:

I. Úvodní prohlášení
1.1 Autor prohlašuje, že je autorem obrázku (viz. Příloha č. 1), (dále jen „Dílo“) a že jeho užitím
podle této smlouvy nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis.

II. Předmět smlouvy
2.1 Autor poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít autorovo Dílo k propagaci
města Liberce.
2.2 Nabyvatel se zavazuje, že Dílo bude využívat pouze v rámci propagace města Liberce na
dárkových předmětech, které budou sloužit statutárnímu městu Liberec.

2.3 Tato licence je poskytnuta jako výhradní na dobu trvání majetkových autorských práv
k dílu. Nabyvatel není povinen licenci využít.

III. Odměna
3.1 Nabyvatel se zavazuje poskytnout Autorovi za předmět této smlouvy odměnu ve výši
2 500,- Kč. Autor není plátcem DPH. . Tato odměna je jednorázová a konečná a bude
uhrazena po řádném předání díla.
3.2 Odměna bude Autorovi uhrazena na základě faktury vystavené Autorem po řádném předání
Díla.
3.3 Dílo bude předáno v elektronické podobě, a to nejpozději do 31. 5. 2018. Místem předání
Díla je sídlo Nabyvatele. O předání Díla bude sepsán předávací protokol.
3.4 Autor odpovídá Nabyvateli za to, že Dílo nemá právní vady, to znamená, že užitím Díla
Nabyvatelem v rozsahu sjednaném touto smlouvou:
a) nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob,
b) nebudou neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, např.
právo na ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti
právnických osob,
c) nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.
IV. Závěrečná ustanovení
4.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky.
4.2 Autor je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění, spolupůsobit při
výkonu veřejné kontroly.
4.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jeden
z nich.
4.5 Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetli, že ta vyjadřuje jejich
skutečnou a svobodnou vůli, byla uzavřena vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4.6 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Liberec č……. ze dne ………..
V Liberci dne ………..

V Liberci dne ………….

Příloha: obrázek
Autor
__________
Ondřej Mašek

Za Nabyvatele
__________
Ing. Karolína Hrbková

Příloha č. 1

