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.
15. schůze rady města dne: 14.07.2020
Bod pořadu jednání: 52
Uzavření licenční smlouvy s Bc. Luďkem Lukuvkou
Stručný obsah: Uzavření licenční smlouvy s Bc. Luďkem Lukuvkou, jejímž předmětem je
zhotovení historického textu o Strossově vile pro propagaci města Liberce.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: Uzavření licenční smlouvy s Bc. Luďkem Lukuvkou, jejímž předmětem je
zhotovení historického textu o Strossově vile pro propagaci města Liberce.
Zpracoval:

Fiala Vladimír, Mgr. - pracovník odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Sabáčková Markéta, Mgr. Bc. - 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 s Bc. Luďkem Lukuvkou, [osobní údaj odstraněn] , dle přílohy
č. 1
ukládá
zajistit uzavření této smlouvy
P: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 31.08.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Uzavření licenční smlouvy s Bc. Luďkem Lukuvkou, jejímž předmětem je předání historického
textu o Strossově vile pro propagaci města Liberce.
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu si nechalo od Bc. Luďka Lukuvky (dále jen „Autor“)
zpracovat historický text o Strossově vile (dále jen „Dílo“), budově, která má v podobě města velkou
architektonickou hodnotu, a která je součástí pravidelných prohlídek během Dnů evropského dědictví
(dále jen EHD). V roce 2020 bude text využit pro lepší informovanost návštěvníků tohoto objektu
během EHD a dále bude prezentován v rámci propagace města v hlavní turistické sezóně 2021.
Z toho důvodu je třeba uzavřít licenční smlouvu s Bc. Luďkem Lukuvkou, [osobní údaj odstraněn] ,
která upravuje práva „Autora“ a „Nabyvatele“ tohoto historického textu.

Přílohy:
Příloha č.1 Licenční smlouva A
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LICENČNÍ SMLOUVA
č.

Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města,
ve věcech technických Mgr. Bc. Markétou Sabáčkovou, vedoucí odboru cestovního ruchu,
kultury a sportu
IČ: 00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1089692/0800
dále jen „Nabyvatel“
a

Bc. Luděk Lukuvka
adresa:
datum narození:
bankovní spojení:
číslo účtu:
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 historického textu o Strossově vile, (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.
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2.2 Nabyvatel se zavazuje, že Dílo bude využívat pouze v rámci propagace města Liberce
prostřednictvím takových produktů, jako jsou tištěné materiály (např. letáky, plakáty,
billboardy, bigboardy, roll-upy, tištěné prezentace, informační tabule, propagační
předměty, PR články (v tiskových a elektronických médiích), katalogy cestovního ruchu,
internetové prezentace v cestovním ruchu, PowerPointové a jiné prezentace, jakož i šířením
prostřednictvím jiných subjektů propagujících Liberec a Českou republiku, které nejsou
komerčně šířeny za úplatu, a které budou sloužit statutárnímu městu Liberec.
2.3 Nabyvatel se zavazuje, že z uceleného textu nevydá publikaci/brožurku o Strossově vile.
2.4 Nabyvatel při zveřejnění celého textu či jeho fragmentu uvede zdroj autorství.
2.5. Nabyvatel informuje Autora o tom, v jaké podobě a kde bude text publikován.
2.5 Tato licence je poskytnuta jako nevýhradní na dobu trvání majetkových autorských práv
k dílu (autor může text využít jako součást samostatné publikace/příručky o Strossově vile
v Liberci). Nabyvatel není povinen licenci využít.

III. Odměna
3.1 Nabyvatel se zavazuje poskytnout Autorovi za předmět této smlouvy odměnu ve výši
12 500,- Kč celkem. Tato odměna je jednorázová a konečná a bude uhrazena po řádném
předání díla. Autor není plátcem DPH.
3.2 Odměna bude Autorovi uhrazena na základě licenční smlouvy po řádném předání Díla.
3.3

Dílo
bude
předáno
v elektronické
podobě
odesláním
na
email:
fiala.vladimir@magistrat.liberec.cz, a to nejpozději do 20. 7. 2020. 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.
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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 14. 7. 2020
V Liberci dne ………..

V Liberci dne ………….

Autor

za Nabyvatele

__________________
Bc. Luděk Lukuvka

_________________________
Ing. Jaroslav Zámečník CSc.
primátor Statutárního města Liberec
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