MĚSTSKÁ čÁST PRAHA-LIBUŠ

2 0 1 9 O 3 3U2

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4, IČ: 00231142

Číslo smlouvy:. .........................

Smlouva o partnerství
v souladu s ustanovením § 1 746 odst. 2 a násl. zákona
c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Obec/Město/MČ:

Městská část Praha- Libuš

IČO:

00231142

se sídlem
zastoupená
(dále jen „objednatel„)

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš
Mgr. Jiřím Koubkem, starostou městské části

a
EDUin, o. p. 5.

IČO:

24706370

se sídlem:
zapsána v:
zastoupená:
www:

Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4 — Podolí
rejstříku o. p. s. vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 0 738
Janem Dolinkem, ředitelem společnosti
https://mestavzdelavani.cz/klub-zrizovatelu/

Číslo BÚ:

2100235180/2010

(dále jen „ hlavní realizátor„)

SMLOUVU o PARTNERSTVÍ
Článek I. Předmět smlouvy
1.
2.

1.

Předmětem smlouvy je začlenění objednatele do projektu „Klub zřizovatelů“ v rámci programu
Města vzdělávání.
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 nejlepší lokální vzdělávací systém podporujícího každého jednotlivce v jeho rozvoji,
analyzovat a nastavit procesy vedoucí k pozitivní změně.

Článek II. Práva a povinnosti smluvních stran
Objednatel se zavazuje:
. poskytnout v případě potřeby prostory k realizaci v rámci akcí (zasedací místnost apod.),
. poskytnout hlavnímu realizátorovi součinnost při informování o partnerství směrem k třetím
stranám,

.
.
2.

delegovat jednoho pracovníka obecního/městského úřadu MČ pro komunikaci a součinnost
s realizátory projektu,
zaplatit sjednaný smluvní poplatek ve lhůtě splatnosti na základě faktury vydané dodavatelem.

Hlavní realizátor se zavazuje realizovat dlouhodobý projekt, v rámci kterého bude:
a) vytvářet příležitosti pro síťování objednatelů a jejich vzájemnou inspiraci a vzdělávání
z pohledu zřizovatele pořádáním EDUkonference v rozsahu jedenkrát (1x) ročně a poskytnout
objednateli na konferenci místa pro dvě (2) osoby,
b) poskytovat objednateli důležité informace z oblasti vzdělávací politiky, trendů školství a řízení
vzdělávacího systému na úrovni samospráv — ve formě elektronického čtvrtletníku EDUinfo
servrs.
Všechny tyto služby se hlavní realizátor zavazuje poskytovat objednateli bezplatně, tedy
v rámci předplatného sjednaného balíčku služeb projektu.

3.

Hlavní realizátor se zavazuje realizovat dlouhodobý projekt, v rámci kterého bude za zvýhodněných
podmínek:

1/4

3

MĚSTSKÁ čÁST PRAHA-LIBUŠ
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4, IČ: 00231142

a)

Číslo smlouvy: .................................

poskytovat objednateli EDUkonzultace — odborné konzultace v oblasti zaměřené na koncepční
oblast, sféru rozvoje a diverzifikace vzdělávání a komunikace.
Hlavni realizátor neposkytuje právní a ekonomické poradenství.
Cena EDUkonzuItacíje 1.210,- vč. DPH / hod.

b) pořádat EDUakademie - moderované a odborně vedené semináře a diskuse v rozsahu dvou (2)
setkání za rok.
Cena EDUakademie je 1.210; vč. DPH / osobu za každou jednodenní akci.

c)

poskytovat objednateli pomoc s výběrem ředitele - kvalifikovaná asistence při výběru ředitele,
vytipování osobnosti ředitele na základě vize vzděláváni, lídrovských kompetencí a potenciálu
školu rozvíjet.
Cena Konkurzního balíčku je 12.100,- vč. DPH + cestovné.

d) poskytovat objednateli pomoc s přípravou a realizací EDUpointu - asistence s výběrem řečníka
na dané téma, přípravou a realizací promo materiálů.
Cena pomoci bude stanovena individuálně dle dohody.

Všechny tyto služby se hlavní realizátor zavazuje poskytovat objednateli za zvýhodněných
podmínek. Cena služeb je uvedena u jednotlivých nabídek.
Všechny služby uvedené v bodě 3 budou poskytovány do vyčerpání personální a organizační
kapacity realizátora, na jejich poskytnutí není právní nárok.
Obě smluvní strany mají právo poskytovat informace o projektu dalším subjektům.

Článek III. Náklady na projekt
Smluvní strany se dohodly, že právo využívat balíček služeb projektu vznikne
objednateli
na základě uhrazení faktury za předplatné - viz přiložený cenik, který je nedílnou součástí
této
smlouvy.

Článek IV. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se uzavírá na rok 2019 s automatickým prodloužením vždy na další kalendářn
í rok,
pokud nebude písemně vypovězena. Smlouva je platná a služby je možné čerpat ode dne podpisu
smlouvy oběma smluvními stranami. Pozdější nástup do programu než k 1. lednu je možný,
ale nezakládá nárok na slevu. Při nástupu do programu ve druhé polovině roku bude cena řešena
individuálně.
Smlouva může být ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran nejpozději do 30. listopadu.
Její
platnost v takovém případě skončí po doběhnutí daného, již předplaceného období. V případě,
že nedojde k závažnému porušení plnění vyplývajícího z této smlouvy ze strany dodavatel
e,
objednatel nemá nárok na vráceníjiž zaplaceného poplatku ani jeho části.
Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, veřejně přístupnou listinou
a že objednatel, jakožto povinný subjekt, má povinnost v případě žádostí o poskytnutí informace
otomto 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.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb.,
o registru smluv v platném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
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Číslo smlouvy: .................................

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtíscích, každá strana obdrží jeden výtisk.

6.

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.

7.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

8.

Tuto smlouvu schválila rada Městské části Praha-Libuš na svém zasedání dne 4. 3. 2019 usnesením
číslo 56/2019.

Přílohy: Příloha č. 1

Vaxíixšddne .....(”f/f6 "Q,/í

EDUin, o.p.s.
Veslařský ostrov 62
147 00 Praha 4

2

Jan D línek
EDUIn, o. p. s.
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Číslo smlouvy: .................................

Příloha č. 1

CENÍK PROJEKTU KLUB ZŘIZOVATELÚ
pro rok 2019
Obce a nečíslované MČ HMP
Bývalá okresní města a ORP, MČ HMP (1-22)

3.630,- Kč / kalendářní rok
4.840,- Kč/ kalendářní rok

Krajská a statutární města, MAP

6.050,- Kč/ kalendářní rok

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.
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