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Smlouva o partnerství

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

zněníníže uvedeného dne, měsíce a roku uzavře/i

Obec/Město/MČ: Městská část Praha-Libuš

IČO: 00231142

se sídlem Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou městské části

(dále jen „objednatel„)

 

a

EDUin, o. p. 5.

IČO: 24706370

se sídlem: Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4

zapsána v: rejstříku o. p. s. vedeném Městským soudem V Praze, sp. zn. 0 738

zastoupená: Martinou Kaděrovou, ředitelkou společnosti

www: https:Umestavzdelavanicz/klub—zrizovateluj

Číslo BÚ: 2100235180/2010

(dále jen „ hlavní realizátor„)

SMLOUVU o PARTNERSTVÍ

Článek I. - Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je začlenění objednatele do projektu „Klub zřizovatelů“ v rámci programu

Města vzdělávání.

2. Cílem tohoto partnerstvíje:

. dlouhodobě podporovat kvalitu ve školství,

. poskytnout zřizovateli koncepční podporu pro moderní vizi regionálního vzdělávání,

. zvýšit spokojenost rodičů jako příjemců školství coby veřejné služby,

. vytvořit co nejlepšího lokálního vzdělávacího systému podporujícího každého jednotlivce

vjeho rozvoji,

. zanalyzovat a nastavit procesy vedoucí k pozitivní změně.

Článek II. - Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje:

. poskytnout v případě potřeby prostory k realizaci akcí v rámci akcí (zasedací místnost apod.),

. poskytnout hlavnímu realizátorovi součinnost při informování o partnerství směrem k třetím

stranám,

9 delegovat jednoho pracovníka obecního/městského úřadu MČ pro komunikaci a součinnost

s realizátory projektu.

2. Hlavní realizátor se zavazuje realizovat dlouhodobý projekt, v rámci kterého bude:

a) vytvářet příležitosti pro síťování členů Klubu zřizovatelů a jejich vzájemnou inspiraci

a vzdělávání z pohledu zřizovatele:

i) pořádáním EDUkonference v rozsahu jedenkrát (1x) ročně a poskytnout objednateli

na konferenci místa pro dvě (2) osoby,

ii) pořádáním moderovaných a odborně vedených EDUsetkání v rozsahu dvou (2)

jednodenních setkání za rok (seminář a moderovaná diskuze),

b) poskytovat objednateli EDUkonzultace — odborné konzultace voblasti zaměřené na rozvoj

vzdělávání a vzdělávací politiky poskytované vrozsahu pět (5) hodin za rok na základě

poptávky objednatele.

Cena EDUkonzultaci nad rámec pěti (5) hodin, které jsou k dispozici v rámci Klubu zřizovatelů

(bod 2b článku li) se řídí platným ceníkem, který je přílohou této smlouvy.
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c) poskytovat objednateli důležité informace z oblasti vzdělávací politiky, trendů školství a řízení

vzdělávacího systému na úrovni samospráv — ve formě elektronického čtvrtletníku EDUinfo

servis.

Všechny tyto služby se hlavní realizátor zavazuje poskytovat objednateli bezplatně, tedy

v rámci členství v Klubu zřizovatelů.

5. Obě smluvní strany mají právo poskytovat informace o projektu dalším subjektům.

Článek |||. - Náklady na projekt

1. Smluvní strany se dohodly, že členství v Klubu zřizovatelů vznikne objednateli na základě uhrazení

členského příspěvku - viz přiložený ceník, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek IV. - Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu dvanácti (12) měsíců 5 měsíční výpovědní dobou, která počíná

běžet doručením písemné výpovědi poslední ze smluvních stran. Platnost a účinnost této

smlouvy je dána dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

2. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením

od smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo

zdůvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení

písemného oznámení o odstoupení poslední ze smluvních stran.

Zánikem účasti jedné ze smluvních stran na této smlouvě zaniká tato smlouva jako celek.

4. Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou, na základě vzestupně

číslovaných dodatků.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, veřejně přístupnou listinou

a že objednatel, jakožto povinný subjekt, má povinnost v případě žádosti o poskytnutí informace

o tomto smluvním vztahu, žadateli požadované informace sdělit, včetně poskytnutí kopie této

smlouvy. Při poskytování informací bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách MČ Praha-Libuš.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá strana obdržíjeden výtisk.

8. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní

strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona číslo 340/2015

Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha— Libuš.

9. Tuto smlouvu schválila rada Městské části Praha- Libuš na svém zasedání dne flfizs/[ZZ/VV

usnesením číslo.vém/057

10. Smluvní strany prohlašují, že se zněním této smlouvy souhlasí, že tato smlouva nebyla uzavřena

v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Přílohy: Přílohač. 1 ,_,_
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Martina Kaděrová, EDUin,oo..sp.706370
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Příloha č. 1

ČLENSKÝ POPLATEK KLUBU ZŘIZOVATELů

Obce a menší MČ HMP (16-22 + nečíslované) 9.000,- Kč/ 12 po sobě idoucích kalendářních

měsíců

Bývalá okresní města a ORP 15.000,- Kč/ 12 po sobě jdoucích kalendářních

měsíců

Krajská a statutární města, MČ HMP (1-15) 20.000,- Kč/ 12 po sobě jdoucích kalendářních

me5|cu

SLUŽBY NAD RÁMEC ČLENSTVÍ

EDUkonzultace 400.- Kč / hod. (na vvčergání členské nabídky 5 hod.! 

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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