
 

 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 15 
 DNE: 20. 5. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 233/2019/STA 

 

NÁZEV:  
 
 Smlouva o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava 

 
 

ANOTACE: 
Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Účelem této 
smlouvy je především možnost oboustranné spolupráce v různých oblastech, včetně oblasti 
cestovního ruchu ve městě Žďár nad Sázavou. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci, která bude uzavřena mezi městem 
Žďár nad Sázavou a Vysokou školou polytechnickou Jihlava v předloženém znění.  
 
 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
 

 



 

 
 

Název materiálu: Smlouva o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava 
 
Počet stran: 3 
Počet příloh: 1 

 
Popis 
Dne 10. dubna 2019 proběhla osobní schůzka mezi starostou města, místostarostkou města, 
místostarostou města, marketingovým referentem a zástupci Vysoké školy polytechnické Jihlava. 
Na schůzce byly diskutovány možnosti spolupráce mezi oběma stranami. Jedná se především o 
spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu ve městě Žďár nad Sázavou. Vysoká škola 
polytechnická poskytuje například zpracování dotazníků, analýz a strategických dokumentů, ale i 
další služby. Tato forma spolupráce zajistí Městu Žďár nad Sázavou přístup k odborným a 
akademickým materiálům.  
 
Předkládaná smlouva je formálním ztvrzením vzájemné spolupráce obou stran. Ze smlouvy 
neplynou žádné finanční ani pracovní závazky.  
 
 
 
Geneze případu 
-  
 
 
 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

Neschválit navržené řešení. 

 
Doporučení předkladatele 
Schválit navržené usnesení. 
 
 
Stanoviska  
Oddělení projektů a marketingu doporučuje schválit navržené usnesení. 
  



 

 
 

Příloha - Smlouva o spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava 
 
Smlouva o spolupráci 
 
uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) 
 
mezi smluvními stranami 
 
Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tolstého 16, 586 01 Jihlava 
IČ: 71226401 
zřízena zákonem č. 375/2004 Sb. ze dne 3. 6. 2004  
zastoupená rektorem prof. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D. 
(dále jen „VŠPJ“) 
 
a 
     
Město Žďár nad Sázavou  
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou  
IČ: 00295841 
zastoupené Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
(dále jen „partnerská organizace“)  
 

I. Předmět smlouvy 
 
Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při rozvoji vzdělávání studentů Vysoké školy 
polytechnické Jihlava a na prezentaci partnerské organizace.  
 
Obě strany budou dále spolupracovat při zadávání témat závěrečných prací a oponenturách těchto 
prací s tím, že partnerská organizace si vyhrazuje právo výběru vhodných témat a právo výběru 
studentů z hlediska jejich odborných i jazykových znalostí tak, aby byla zachována vysoká kvalita 
práce. S informacemi, které mají povahu obchodních nebo osobních údajů, musí být přitom 
nakládáno v souladu se zákony a v souladu s vnitřními směrnicemi obou stran.  
 
VŠPJ zajistí po domluvě prezentaci partnerské organizace na seminářích, příp. jiných příležitostech, 
pořádaných školou.  
 
Předmětem spolupráce mohou být i další činnosti v této smlouvě blíže nespecifikované, které jsou 
v souladu s předmětem činnosti obou smluvních stran a jejichž podmínky budou dohodnuty 
odděleně. 
 
 

II. Doba plnění 
 
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců, která počne běžet den 
následující po obdržení písemné výpovědi některou ze smluvních stran. 

 



 

 
 

 
III. Ostatní ujednání 

 
Náklady na plnění dle této smlouvy hradí každá smluvní strana ze svého, pokud nebude pro 
jednotlivé případy dohodnuto jinak.  
 
Kontaktními osobami pro tuto spolupráci jsou:  

• za VŠPJ - RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D., členka užšího vedení,   
stanislava.pachrova@vspj.cz, tel. 567 141 169, 567 141 170 

 
• za partnerskou organizaci – Mgr. Hana Vykoukalová, marketingový referent 

hana.vykoukalova@zdarns.cz, tel. 566 688 335 
 
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech.  Každá ze smluvních stran obdrží jeden originál 
smlouvy. Změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány písemnými a oboustranně 
podepsanými dodatky. 
 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Zďáru nad Sázavou, na zasedání konaném dne 
20.5.2019 usnesením č.j. 233/2019/STA. 

 

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
 
 
 
V Jihlavě dne …………………..   Ve Žďáře nad Sázavou dne ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                                             ………………………………….. 
             za VŠPJ                                                                             za partnerskou organizaci  
 
 
  
 

mailto:stanislava.pachrova@vspj.cz
mailto:hana.vykoukalova@zdarns.cz

	I. Předmět smlouvy
	II. Doba plnění

