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.
4. mimořádná schůze rady města dne: 21.11.2018
Bod pořadu jednání:
Smlouva o spolupráci se společností TMR Ještěd, a. s.
Stručný obsah: Uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a společností
TMR Ještěd, a. s.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: Vzájemná informační a prezentační spolupráce mezi statutárním městem Liberec
a společností TMR Ještěd a.s.
Zpracoval:

Vondráčková Renata, Bc. - pracovník odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno s:
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 Smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a společností TMR Ještěd
a.s., IČ: 06080413, sídlo Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec dle přílohy č. 1
ukládá
Ing. Davidovi Pastvovi, vedoucímu odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, uzavřít
smlouvu dle přílohy č. 1
P: Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 17.12.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.

2/3

Důvodová zpráva
Předmětem smlouvy je vzájemná informační a prezentační spolupráce mezi statutárním městem Liberec
a společností TMR Ještěd a.s. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 12. 2018 - 30. 11. 2019.
Uvedený rozsah plnění je ve stejné výši a nepřesahuje 150.000,- Kč pro obě strany, proto se smluvní
strany dohodly, že si nebudou mezi sebou hradit žádné finanční částky. Úhrada, proběhne vzájemným
zápočtem, vystavením účetních dokladů k 30. 11. 2019, na kterých bude uveden údaj "neproplácet věcné plnění".
TMR zajistí pro SML:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

plochy o velikosti cca 2x1m na plotech a zábradlích v lyžařském areálu Ještěd v rozsahu 5 ks,
umístění vlajek na viditelném místě v místě nástupu na Lanové dráze Černý vrch, v počtu 3 ks,
prezentaci při akcích pro veřejnost formou umístění loga,
prezentaci formou loga v reklamních kampaních (City Light Vitrína, billboardy, plakáty apod.),
prezentaci SML na obrazovkách v lyžařském areálu Ještěd (např. nad turnikety), forma videoklipu,
prezentaci SML a turistických cílů ve městě ve skibusech,
distribuci informačních a propagačních materiálů města v areálu lyžařského areálu na Ještědu
(informační přepážky apod.).

SML zajistí pro TMR:
1. prezentaci v Libereckém zpravodaji dle plánu a dohody konkrétních forem inzerce / článků
v jednotlivých vydáních v rozsahu do 3 stran během trvání smlouvy (možno dělit na menší jednotky),
2. prezentaci v magazínu EnjoyˆLiberec (ve třech vydáních v každém 2 strany),
3. využití ploch City Light Vitrín a billboardů z kontingentu SML v rozsahu 5 ks City Light Vitrín a 2
ks billboardů, celoročně, podle dostupné kapacity. Náklady na instalaci a tisk se zavazuje uhradit
TMR,
4. posty na profilech SML (zejména visitliberec), např. pozvánky na akce, informace o aktuálním
provozu areálu na Ještědu apod.,
5. prezentaci v prostoru Městského informačního centra (obrazovka ve výloze),
6. distribuci propagačních materiálů (letáky) v Městském informačním centru,
7. prodej skipasů, o konkrétních podmínkách prodeje bude uzavřena samostatná smlouva.

Přílohy:
Příloha č. 1 Smlouva o spolupráci
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Smlouva o spolupráci č.
uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

mezi
statutární město Liberec,
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,
IČO: 00262978,
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města,
ve věcech této smlouvy zastoupené Ing. Davidem Pastvou,
vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu,
(dále jen „SML“)
na straně jedné
a
TMR Ještěd a.s.,
Se sídlem Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec
IČO: 06080413
zastoupený Čeňkem Jílkem, statutárním ředitelem,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, B 2685
(dále jen „TMR“)
na straně druhé

I.
Předmětem smlouvy je vzájemná informační a prezentační spolupráce smluvních stran oboustranně ve
stejné výši, hrazená plně reciproční formou a vzájemným zápočtem služeb v rozsahu a v souladu
s touto smlouvou viz níže. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019.
II.
1. TMR zajistí pro SML:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

plochy o velikosti cca 2x1m na plotech a zábradlích v lyžařském areálu Ještěd v rozsahu 5 ks,
umístění vlajek na viditelném místě v místě nástupu na Lanové dráze Černý vrch, v počtu 3 ks,
prezentaci při akcích pro veřejnost formou umístění loga,
prezentaci formou loga v reklamních kampaních (City Light Vitrína, billboardy, plakáty apod.),
prezentaci SML na obrazovkách v lyžařském areálu Ještěd (např. nad turnikety), forma videoklipu,
prezentaci SML a turistických cílů ve městě ve skibusech,
distribuci informačních a propagačních materiálů města v areálu lyžařského areálu na Ještědu
(informační přepážky apod.).

2. Smluvní strany prohlašují, že celková smluvní cena za plnění poskytnutá TMR a specifikovaná v odst.
1 tohoto článku včetně objemových a individuálních zvýhodnění v rámci komplexní spolupráce je
150.000 Kč včetně DPH.

3. SML zajistí pro TMR:
1. prezentaci v Libereckém zpravodaji dle plánu a dohody konkrétních forem inzerce / článků
v jednotlivých vydáních v rozsahu do 3 stran během trvání smlouvy (možno dělit na menší jednotky),
2. prezentaci v magazínu EnjoyˆLiberec (ve třech vydáních v každém 2 strany),
3. využití ploch City Light Vitrín a billboardů z kontingentu SML v rozsahu 5 ks City Light Vitrín a 2 ks
billboardů, celoročně, podle dostupné kapacity. Náklady na instalaci a tisk se zavazuje uhradit TMR,
4. posty na profilech SML (zejména visitliberec), např. pozvánky na akce, informace o aktuálním
provozu areálu na Ještědu apod.,
5. prezentaci v prostoru Městského informačního centra (obrazovka ve výloze),
6. distribuci propagačních materiálů (letáky) v Městském informačním centru,
7. prodej skipasů, o konkrétních podmínkách prodeje bude uzavřena samostatná smlouva.
4. Smluvní strany prohlašují, že celková smluvní cena za plnění poskytnutá SML a specifikovaná v odst.
3 tohoto článku včetně objemových a individuálních zvýhodnění v rámci komplexní spolupráce je
150.000 Kč včetně DPH.
III.
Jelikož je uvedený rozsah plnění TMR i SML ve stejné výši 150.000 Kč včetně DPH zákonem stanovené,
smluvní strany se dohodly, že si nebudou mezi sebou hradit žádné finanční částky. Úhrada služeb
proběhne vzájemným zápočtem, vystavením účetních dokladů (faktur) k datu 30. 11. 2019, na kterých
bude uveden údaj „neproplácet – věcné plnění“.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IV.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to
šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a
za souhlas subjektu údajů.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního
města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této
smlouvě.
Pokud smluvní strany neplní dohodnutá ustanovení, jsou povinny a zavazují se toto neplnění, závady
ihned odstranit. Nedojde-li k plnění dohodnutých závazků ani po písemném upozornění ve
stanovené lhůtě a uvedeném rozsahu, může druhá strana ukončit platnost této smlouvy, a to
písemnou výpovědí smlouvy s udáním důvodu. Smlouva v takovém případě končí datem posledního
dne měsíce po měsíci, ve kterém byla doručena druhé straně písemná výpověď. Smlouvu je možné
vypovědět rovněž bez udání důvodu, a to s 6měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního
dne následujícího měsíce. Za doručení se považuje pátý den od data odeslání doporučeného dopisu
s výpovědí.

7. Smluvní strany se před podpisem řádně seznámily s obsahem smlouvy, souhlasí s ním, zavazují se jej
plnit a připojují proto své podpisy. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat uvedení zástupci.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží jeden
originál.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 4. mimořádné schůzi Rady města konané dne 21. 11. 2018,
usnesením č. XXXX

V Liberci, dne:

V Liberci, dne:

…………………………………

…………………………………

Čeněk Jílek

Ing. David Pastva

za TMR

za SML

