STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
9. schůze rady města dne: 21.04.2020
Bod pořadu jednání: 32
Smlouva o partnerství za účelem realizace projektu MŠ Motýlek a MŠ Pastelka
Stručný obsah: Statutární město Liberec realizuje projekty „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ a
„Navýšení kapacit MŠ Pastelka“, spolufinancované z Evropské unie – Integrovaného regionálního
operačního programu. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci upravuje správu majetku po
jeho předání do hospodaření mateřské škole po dobu udržitelnosti projektu v souladu
s podmínkami poskytovatele dotace.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Smluvní úprava podmínek správy majetku po dobu udržitelnosti projektu
Zpracoval:

Kotanidisová Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Kotasovou Loučkovou Radkou, Ing. - náměstkyní primátora
Vorlovou Danou, Ing. – vedoucí oddělení administrace projektů

Předkládá:

Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

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
1. uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace a udržitelnosti
projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ s příspěvkovou organizací Mateřská škola
"Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, IČ: 72743221, se sídlem Broumovská 840/7,
Liberec VI-Rochlice , 460 06 Liberec dle přílohy č. 1
2. uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace a udržitelnosti
projektu „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ s příspěvkovou organizací Základní škola a
Mateřská škola Ostašov, Liberec, IČ: 72741791, se sídlem Křižanská 80, Liberec XXIIHorní Suchá, 460 10 Liberec dle přílohy č. 2
ukládá
1. zajistit podpis Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace
a udržitelnosti projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 29.05.2020

2. zajistit podpis Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace
a udržitelnosti projektu „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“
P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 29.05.2020

2/3

Důvodová zpráva
Statutární město Liberec nyní realizuje projekt IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ a projekt z
individuální výzvy IROP „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“. Nyní probíhá rekonstrukce mateřských škol
a následně bude pořízeno nové vybavení.
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci upravuje správu majetku po jeho předání do hospodaření
příspěvkové organizace po dobu udržitelnosti projektu v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.
Udržitelnost projektu dle podmínek poskytovatele dotace je 5 let od finančního ukončení projektu. U
projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ předpokládáme finanční ukončení v květnu 2021 a u projektu
„Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ v srpnu 2021.
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci zavazuje nabyvatele majetku zejména k povinnostem
řádného hospodáře při správě tohoto majetku, součinnosti při případné kontrole ze strany poskytovatele
dotace a využívání majetku v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. Smlouva nepředpokládá
finanční plnění a byla předem projednána s příspěvkovými organizacemi.
Přílohy:
Příloha č.1_Partnerská smlouva_MŠ Motýlek_AN
Příloha č.2_Partnerská smlouva_MŠ Pastelka_AN
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Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
za účelem realizace projektu
„Navýšení kapacit MŠ Motýlek“
registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany
Příjemce:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo:
nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59
zastoupený:
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
IČ:
00262978
DIČ:
telefon:

CZ00262978

bankovní spojení:
(dále jen „Příjemce“)
a
Partner projektu:
Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace
sídlo:
Broumovská 840/7, Liberec VI-Rochlice , 460 06 Liberec
IČ:
72 743 221
zastoupený:
Bc. Martinou Suchomelovou, ředitelkou školy
bankovní spojení:
zápis: v obchodním rejstříku (Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 550)
(dále jen „Partner projektu“)

II.
Předmět a účel smlouvy
2.1
Předmětem této smlouvy je úprava postavení Příjemce a Partnera projektu, jejich úlohy
a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelů této
smlouvy.
2.2
Účelem této smlouvy je zajištění úspěšné realizace projektu „Navýšení kapacit MŠ
Motýlek“ registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0012451 (dále jen „Projekt“)
podávaného v rámci žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále
jen „IROP“), v rámci výzvy č. 59 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – Integrované
projekty IPRÚ (dále jen „Žádost“).
2.3
Partnerství smluvních stran v rámci projektu spočívá na těchto základních principech:

Provozování a udržování výstupů projektu Partnerem projektu minimálně po dobu
udržitelnosti projektu.
Případné specifické postupy, které mohou být odlišné od těchto základních principů, jsou popsány
v dalších ustanoveních Smlouvy.
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2.4
Příjemce a Partner projektu se zavazují v rámci všech fází Projektu postupovat dle této
Smlouvy, právního aktu o poskytnutí dotace a příslušné dokumentace IROP (zejména příručky pro
žadatele a příjemce včetně jejích příloh).

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
3.1
Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu následujícím
způsobem:
a)














Příjemce se zavazuje zejména k zajištění těchto činností a z nich vyplývajících povinností:
řízení projektu,
komunikace a součinnost s Partnerem projektu spočívající zejména v dodávání informací,
organizování schůzek, vyhodnocování výstupů,
provádění publicity Projektu,
uchovávání veškeré dokumentace týkající se Projektu podle podmínek stanovených
právním aktem o poskytnutí dotace; touto činností Příjemce zaváže i své dodavatele
v rámci Projektu,
zpracovávání zpráv o realizaci, předkládání žádostí o platby a zpracování zpráv o
udržitelnosti projektu,
dodržování pravidel vyplývajících z dokumentace IROP,
financování nezpůsobilých výdajů projektu, které vzniknou:
na základě výhradního požadavku Příjemce při přípravě a realizaci Projektu,
rozhodnutím poskytovatele dotace o vyřazení ze způsobilých výdajů, přičemž půjde o
součást aktivit zařazených do projektu na základě výhradního požadavku Příjemce,
v souvislosti s vícepracemi v návaznosti na nezpůsobilé výdaje v předchozích dvou
odrážkách,
umožnění provedení kontrol všech dokladů a výstupů Projektu, poskytování součinnosti
oprávněným osobám, určeným v programové dokumentaci IROP, a poskytování informací
o prováděných kontrolách Partnerovi projektu,
naplňování indikátorů Projektu.

b)
Partner projektu se zavazuje zejména k zajištění těchto činností a z nich vyplývajících
povinností:
 spolupráce a koordinace s Příjemcem při zajišťování činností podle čl. III. odst. 3.1 písm.
a) a dalších činností souvisejících s realizací Projektu,
 poskytování informací souvisejících s realizací Projektu na žádost Příjemce,
 řádné uchovávání veškeré dokumentace týkající se Projektu ve stejném rozsahu, jakým
Příjemce vykonává tuto činnost podle podmínek stanovených právním aktem o poskytnutí
dotace, minimálně v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy České republiky a
Evropské unie, a dále po dobu 10 let od roku následujícím po ukončení realizace Projektu;
touto činností Partner projektu zaváže i své dodavatele v rámci Projektu,
 nakládání s veškerým majetkem pořízeným z poskytnuté dotace na Projekt s péčí řádného
hospodáře, zejména jeho zabezpečení proti poškození, ztrátě nebo odcizení, jeho
nezatěžování věcnými právy a zákaz jeho prodeje nebo jiného zcizení, a to nejméně po
dobu povinné udržitelnosti Projektu,
 umožnění provedení kontrol všech dokladů a výstupů Projektu, které realizuje Partner
projektu v rámci Projektu, poskytování součinnosti oprávněným osobám, jenž jsou určeny
v programové dokumentaci IROP, a poskytování informací o prováděných kontrolách
Příjemci,

2



spolupráce s Příjemcem nebo jeho zástupci při zpracování monitorovacích zpráv o
udržitelnosti Projektu a poskytování veškeré součinnosti pro udržení výstupů Projektu.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran
4.1
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy a nesou plnou
odpovědnost za realizaci činností a plnění povinností vyplývajících z čl. III. odst. 3.1 této
smlouvy.
4.2
Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit
nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet
jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy druhé smluvní strany v souvislosti s dosažením
účelu této smlouvy.
4.3
Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro
dosažení účelu této smlouvy včetně informací o finančním a realizačním řízení Projektu.
4.4
Pokud to budou vyžadovat podmínky IROP nebo jiné zvláštní okolnosti v průběhu
realizace Projektu, jsou smluvní strany navzájem nebo smluvní strany jednotlivě s Centrem pro
regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“) nebo třetími stranami povinny uzavřít další potřebné
smlouvy.
4.5
Partner projektu souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a činností, kterým se
podílí na realizaci Projektu.
4.6
Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a
v souladu s dobrými mravy.

V.
Majetkoprávní vztahy
5.1
V průběhu udržitelnosti projektu se Partner projektu zavazuje na svůj náklad pečovat o
majetek získaný Projektem s péčí řádného hospodáře, pojistit jej a především zajistit veškeré
opravy a údržbu tohoto majetku.
5.2
Po ukončení realizace projektu bude Partnerovi projektu předán majetek získaný
Projektem k hospodaření na základě podepsaného předávacího protokolu.
5.3
Partner projektu nesmí majetek získaný Projektem pronajmout, vypůjčit či jinak přenechat
do užívání jinému subjektu či jinak převést jinému subjektu, zatížit věcnými právy.

VI.
Odpovědnost za škodu
6.1
Právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití poskytnuté dotace na Projekt
je Příjemce.

VII.
Trvání smlouvy
7.1
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle čl. II. této smlouvy,
nejméně však do skončení doby povinné udržitelnosti Projektu. Partner projektu je povinen
dodržet povinnosti sjednané v čl. III. odst. 3.1 písm. b) i po splnění účelu této smlouvy. Smluvní
strany jsou dále povinny dodržet povinnosti obsažené v této smlouvě vůči třetím stranám i po
splnění účelu této smlouvy.
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7.2
Smluvní strany se dohodly na tom, že účinnost této smlouvy končí v případě, že Příjemce
nepodá Projekt, nebo nebude řídícím orgánem poskytnuta dotace z IROP na Projekt, nebo
Příjemce od projektu odstoupí před podáním první žádosti o platbu dotace.

VIII.
Ostatní ustanovení
8.1
Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran
formou písemně, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
8.2
Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. XX/2020 ze dne
…..........
8.3
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8.4
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, uveřejňováním
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8.5
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a nemohou být
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s
jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
8.6
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).
8.7
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.
8.8
Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy
České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
8.9
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.
8.10
Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, Příjemce obdrží dvě vyhotovení a
Partner projektu obdrží jedno vyhotovení.
8.11
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné,
svobodné a vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek ani pod
nátlakem, že si ji řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s ní a na důkaz toho k ní
připojují vlastnoruční podpisy.

V Liberci dne …………….

……………………………………
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Liberci dne …………….

……………………………………
Bc. Martina Suchomelová,
ředitelka školy
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Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
za účelem realizace projektu
„Navýšení kapacit MŠ Pastelka“
registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany
Příjemce:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo:
nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, PSČ 460 59
zastoupený:
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
IČ:
00262978
DIČ:
telefon:

CZ00262978

bankovní spojení:
(dále jen „Příjemce“)
a
Partner projektu:
Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace
sídlo:
Křižanská 80, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec
IČ:
72 741 791
zastoupený:
Ing. Radkem Vystrčilem, ředitelem školy
bankovní spojení:
zápis: v obchodním rejstříku (Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 591)
(dále jen „Partner projektu“)

II.
Předmět a účel smlouvy
2.1
Předmětem této smlouvy je úprava postavení Příjemce a Partnera projektu, jejich úlohy
a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelů této
smlouvy.
2.2
Účelem této smlouvy je zajištění úspěšné realizace projektu „Navýšení kapacit MŠ
Pastelka“ registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009898 (dále jen „Projekt“)
podávaného v rámci žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále
jen „IROP“) z 88. výzvy - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. - SC 2.4 (dále jen
„Žádost“).
2.3
Partnerství smluvních stran v rámci projektu spočívá na těchto základních principech:

Provozování a udržování výstupů projektu Partnerem projektu minimálně po dobu
udržitelnosti projektu.
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Případné specifické postupy, které mohou být odlišné od těchto základních principů, jsou popsány
v dalších ustanoveních Smlouvy.
Příjemce a Partner projektu se zavazují v rámci všech fází Projektu postupovat dle této
Smlouvy, právního aktu o poskytnutí dotace a příslušné dokumentace IROP (zejména příručky pro
žadatele a příjemce včetně jejích příloh).
2.4

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
3.1
Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu následujícím
způsobem:
a) Příjemce se zavazuje zejména k zajištění těchto činností a z nich vyplývajících povinností:
 řízení projektu,
 komunikace a součinnost s Partnerem projektu spočívající zejména v dodávání informací,
organizování schůzek, vyhodnocování výstupů,
 provádění publicity Projektu,
 uchovávání veškeré dokumentace týkající se Projektu podle podmínek stanovených
právním aktem o poskytnutí dotace; touto činností Příjemce zaváže i své dodavatele
v rámci Projektu,
 zpracovávání zpráv o realizaci, předkládání žádostí o platby a zpracování zpráv o
udržitelnosti projektu,
 dodržování pravidel vyplývajících z dokumentace IROP,
 financování nezpůsobilých výdajů projektu, které vzniknou:
 na základě výhradního požadavku Příjemce při přípravě a realizaci Projektu,
 rozhodnutím poskytovatele dotace o vyřazení ze způsobilých výdajů, přičemž půjde o
součást aktivit zařazených do projektu na základě výhradního požadavku Příjemce,
 v souvislosti s vícepracemi v návaznosti na nezpůsobilé výdaje v předchozích dvou
odrážkách,
 umožnění provedení kontrol všech dokladů a výstupů Projektu, poskytování součinnosti
oprávněným osobám, určeným v programové dokumentaci IROP, a poskytování informací
o prováděných kontrolách Partnerovi projektu,
 naplňování indikátorů Projektu.
b) Partner projektu se zavazuje zejména k zajištění těchto činností a z nich vyplývajících
povinností:
 spolupráce a koordinace s Příjemcem při zajišťování činností podle čl. III. odst. 3.1 písm.
a) a dalších činností souvisejících s realizací Projektu,
 poskytování informací souvisejících s realizací Projektu na žádost Příjemce,
 řádné uchovávání veškeré dokumentace týkající se Projektu ve stejném rozsahu, jakým
Příjemce vykonává tuto činnost podle podmínek stanovených právním aktem o poskytnutí
dotace, minimálně v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy České republiky a
Evropské unie, a dále po dobu 10 let od roku následujícím po ukončení realizace Projektu;
touto činností Partner projektu zaváže i své dodavatele v rámci Projektu,
 nakládání s veškerým majetkem pořízeným z poskytnuté dotace na Projekt s péčí řádného
hospodáře, zejména jeho zabezpečení proti poškození, ztrátě nebo odcizení, jeho
nezatěžování věcnými právy a zákaz jeho prodeje nebo jiného zcizení, a to nejméně po
dobu povinné udržitelnosti Projektu,
 umožnění provedení kontrol všech dokladů a výstupů Projektu, které realizuje Partner
projektu v rámci Projektu, poskytování součinnosti oprávněným osobám, jenž jsou určeny
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v programové dokumentaci IROP, a poskytování informací o prováděných kontrolách
Příjemci,
spolupráce s Příjemcem nebo jeho zástupci při zpracování monitorovacích zpráv o
udržitelnosti Projektu a poskytování veškeré součinnosti pro udržení výstupů Projektu.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran
4.1
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy a nesou plnou
odpovědnost za realizaci činností a plnění povinností vyplývajících z čl. III. odst. 3.1 této
smlouvy.
4.2
Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit
nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet
jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy druhé smluvní strany v souvislosti s dosažením
účelu této smlouvy.
4.3
Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro
dosažení účelu této smlouvy včetně informací o finančním a realizačním řízení Projektu.
4.4
Pokud to budou vyžadovat podmínky IROP nebo jiné zvláštní okolnosti v průběhu
realizace Projektu, jsou smluvní strany navzájem nebo smluvní strany jednotlivě s Centrem pro
regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“) nebo třetími stranami povinny uzavřít další potřebné
smlouvy.
4.5
Partner projektu souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a činností, kterým se
podílí na realizaci Projektu.
4.6
Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a
v souladu s dobrými mravy.

V.
Majetkoprávní vztahy
5.1
V průběhu udržitelnosti projektu se Partner projektu zavazuje na svůj náklad pečovat o
majetek získaný Projektem s péčí řádného hospodáře, pojistit jej a především zajistit veškeré
opravy a údržbu tohoto majetku.
5.2
Po ukončení realizace projektu bude Partnerovi projektu předán majetek získaný
Projektem k hospodaření na základě podepsaného předávacího protokolu.
5.3
Partner projektu nesmí majetek získaný Projektem pronajmout, vypůjčit či jinak přenechat
do užívání jinému subjektu či jinak převést jinému subjektu, zatížit věcnými právy.

VI.
Odpovědnost za škodu
6.1
Právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití poskytnuté dotace na Projekt
je Příjemce.

VII.
Trvání smlouvy
7.1
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle čl. II. této smlouvy,
nejméně však do skončení doby povinné udržitelnosti Projektu. Partner projektu je povinen
dodržet povinnosti sjednané v čl. III. odst. 3.1 písm. b) i po splnění účelu této smlouvy. Smluvní
strany jsou dále povinny dodržet povinnosti obsažené v této smlouvě vůči třetím stranám i po
splnění účelu této smlouvy.
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7.2
Smluvní strany se dohodly na tom, že účinnost této smlouvy končí v případě, že Příjemce
nepodá Projekt, nebo nebude řídícím orgánem poskytnuta dotace z IROP na Projekt, nebo
Příjemce od projektu odstoupí před podáním první žádosti o platbu dotace.

VIII.
Ostatní ustanovení
8.1
Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran
formou písemně, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
8.2
Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. XX/2020 ze dne
…..........
8.3
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8.4
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, uveřejňováním
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8.5
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a nemohou být
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s
jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
8.6
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).
8.7
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.
8.8
Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy
České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
8.9
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.
8.10
Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, Příjemce obdrží dvě vyhotovení a
Partner projektu obdrží jedno vyhotovení.
8.11
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné,
svobodné a vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek ani pod
nátlakem, že si ji řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s ní a na důkaz toho k ní
připojují vlastnoruční podpisy.

V Liberci dne …………….

……………………………………
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Liberci dne …………….

……………………………………
Ing. Radek Vystrčil
ředitel školy
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