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NÁZEV: 
 

Umožnění grafického ztvárnění fasády, návrh na uzavření dohody o spolupráci 

 

ANOTACE: 
 
Umožnění grafického ztvárnění fasády, návrh na uzavření dohody o spolupráci.   

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání souhlasí s grafickým ztvárněním venkovní fasády na objektu 
č.p.1675/2, ulice Jungmannova Žďár nad Sázavou.  
Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci, která bude uzavřena mezi městem 
Žďár nad Sázavou a      
v předloženém znění.. 
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Název materiálu: Umožnění grafického ztvárnění fasády, návrh na uzavření dohody o 

spolupráci.   
 
Počet stran:   1 
 
Počet příloh:  1. návrh dohody o spolupráci 
   2. grafický návrh 
 
 
 
Popis 

• v rámci projektu Aktivně pro Žďár bude graficky ztvárněna budova, zázemí na autocvičišti 
ve spolupráci s gymnáziem Žďár nad Sázavou, grafické ztvárnění provede  

 absolventka gymnázia. 
• náklady spojené se zajištěním akcí jsou hrazeny z položky Aktivně pro Žďár, alokovaná 

částka této položky 400.000Kč, dle schváleného rozpočtu 2019. 
• předpokládané náklady na grafické ztvárnění budovy jsou max. 10.000Kč. 

 
 
 
Geneze případu 

• začátkem roku proběhla schůzka se zástupci gymnázia, partnerem 

 
 
Návrh řešení 

• Po projednání schválit návrh usnesení. 
 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání souhlasí s grafickým ztvárněním venkovní fasády na objektu 
č.p.1675/2, ulice Jungmannova Žďár nad Sázavou.  

• Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci, která bude uzavřena mezi 
městem Žďár nad Sázavou a  

 v předloženém znění 

 
Doporučení předkladatele 

• Schválit návrh usnesení. 

 
 
 
 
Stanoviska  

• Návrh byl projednán s městskou krajinářkou a městským architektem. 

 



DOHODA o spolupraci 

Tuto Dohodu o spolupr<ki uzavi'ely nasledujfd smluvnf strany: 

1. Mesto Zd'ar nad Sazavou 

2. 

Sfdlo: Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou 
Zastoupene: lng. Martinem Mrkosem ACCA 
na strane jedne 

a 

Clanek 1. 
Preambule 

(dale jen ,Mesto") 

(dale jen ,Partner") 

1.1. Obe smluvnf strany chtejf zrealizovat graficke ztvarnenf fasady zdene budovy na autocvicisti ve 
vlastnictvf Mesta Zd'ar nad Sazavou, kten1 je souC<1stf pozemku p.c. 2196, zastavena plocha a 
nadvorf, v k.u. Mesto Zd'ar a obci Zd'ar nad Sazavou, Jungmannova 1675/2, Zd'ar nad Sazavou, cast 
Zd'ar nad Sazavou 1 (dale jen budova). Tato dohoda specifikuje podmfnky teto spoluprace. 

Clanek 11. 
Pravidla spoluprace 

2.1. Partner zreali zuje na sve naklady graficky navrh a graficke ztvarnenf fasady budovy die 
schvaleneho grafickeho navrhu. Material na graficke ztvarneni fasady dada Mesto. 

2.2. Prace budou zrealizovany nejpozdeji do 31. 10. 2019. Partner bude Mesto informovat o 
konkretnfm termfnu, kdy bude provadet vlastnf prace pri malbe na fasadu. Pi'ed zahajenfm prace 
bude partner poucen o pravidlech spoluprace a BOZP. Partner se v oduvodnenych prfpadech bude 
i'idit pokyny Mesta, vcetne prfpadneho prfkazu k opustenf pracoviste napr. v prfpade nejake 
mimoradne udalosti. 



2.3. Pri realizaci malby na fasadu se bude Partner rfdit temito pravidly: 
a. Naterem nebudou nijak zakryte bezpecnostnf a vystrazne tabulky (prfpadne dalsf 

prvky) na objektu a to vcetne oznacenf budovy a jejfho cfsla. Nadale budou zretelne 
vstupy do budovy. 

b. Na pracovisti platf zakaz pozfvanf alkoholickych napoju a jinych navykovych latek, 
nenf povoleno ani pod jejich vlivem na pracoviste vstupovat nebo je na pracoviste 
vnaset. 

c. Budova bude uzamcena, veskere prace budou pouze zvnejsku z prostoru bezne 
prfstupnemu verejnosti. 

d. Partner po ukoncenf prad uvede okolf budovy do puvodnfho stavu a odstranf vznikly 
odpad. 

2.4. Partner vykomiva veskere prace na sve riziko a zodpovfda za skody, urazy, ktere by pl'i praci vznikly. 

2.5. Touto dohodou nevznika zadne strane narok na jakekoli financnf plnenf ci odskodnenf. Veskere 
naklady, ktere vznikly, nebo vzniknou nektere ze smluvnich stran pri realizaci spoluprace die teto 
dohody, si nese v pine vysi ta smluvnf strana, ktera je vynalozila. 

2.6. Partner bere na vedomf, ze Mesto jako vlastnfk budovy, na jejfz fasade bude die teto dohody 
realizovan graficky navrh a graficke ztvarnenf, nenf ze strany Partnera nijak omezena v dalsfm 
zachazenf s naterem fasady, tzn. (bez ohledu na prfpadna autorska prava ke grafickemu navrhu, 
resp. grafickemu ztvarnenf budovy) ze fasada muze byt kdykoli bez jakychkoli omezenf natrena 
znovu, a to na zaklade rozhodnutr Mesta. 

2.7. Partner se zavazuje, ze uzitfm grafickeho navrhu die teto Dohody (bude-li tento graficky navrh, 
resp. graficke ztvarnenf fasady, jez ma die teto Dohody zajis~ovat Partner splriovat znaky dfla 
podlehajfdho ochrane die zakona c. 121/2000 Sb., o pravu autorskem, o pravech souvisejfdch 
s pravem autorskym a 0 zmene nekter'{ch zakonu- autorsky zakon - ve znenf pozdejsfch pl'edpisu 
(dale jen "autorsky zakon") nemuze dojft k neopravnenemu zasahu do prav tretfch osob ani 
k jinemu porusenf pravnfch pl'edpisu, a ze pl'fpadne majetkove naroky tretfch osob byly 
vyporadany. Partner rovnez odpovfda za skodu vzniklou v souvislosti s uplatnenfm prav tretfch 
osob. 

2.8. Smluvnf strany se dale dohodly, ze v prfpade, ze graficky navrh, resp. graficke ztvarnenf, je dflem 
die autorskeho zakona, a Partner je jeho autorem, poskytuje tfmto Partner Mestu a Mesto zfskava 
opravnenf k vykonu prav dusevnfho vlastnictvf vztahujfdch se k dflu, a to v rozsahu uvedenem nfze. 
Mesto od Partnera zejmena zfskava k takovemu dflu nejpozdeji dnem ztv<hnenf na fasadu budovy 
veskera majetkova prava, a to formou nfze uvedeneho licencnfho ujednanf (dale jen " licence"). 
Licence je v takovem prfpade udelena jako nevyhradnf ke vsem zpusobum uzitf takoveho dfla ve 
smyslu ust. § 12 a nasi. autorskeho zakona a k ucelu, kter'{ vyplyva z teto smlouvy, neomezena 
uzemnfm ci mnozstevnfm rozsahem a zpusobem uzitf, pricemz Mesto nenf povinno ji vyuzft. 
Licence je udelena na dobu trvanf majetkovych prav k takovemu dflu. Smluvnf strany dale 
sjednavajf, ze Mesto je podle teto smlouvy opravneno bez souhlasu Partnera poskytnout tretf 
osobe sublicenci, tedy pn3vo k uzitf dfla. Partner dale podpisem teto smlouvy souhlasf s prfpadnym 
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postoupenfm licence ci jeji casti tretf osobe ve smyslu ustanovenf § 2364 obcanskeho zakonfku. 
Smluvni strany vyslovne sjednavaji, ze licence se Mestu poskytuje bezuplatne. 

2.9. Smluvnf strany se dale dohodly, ze v prfpade, ze graficky navrh, resp. graficke ztvarnenf je dflem 
die autorskeho zakona, a Partner nenf jeho autorem, zavazuje se Partner poskytnout Mestu 
bezuplatne sublicenci ve stejnem rozsahu, v jakem mu byla udelena licence autorem (Hetr 
osobou), resp. zavazuje se umoznit ci zprostredkovat Mestu nabyti licence bezuplatne prfmo od 
prislusneho autora grafickeho navrhu, resp. grafickeho ztvarnenf fasady trafostanice (tretf osoby). 

(Janek 111. 
zaverecna ustanoveni 

3.1. Tato Dohoda muze byt ukoncena jednostranne jakoukoli ze smluvnfch stran pfsemnym 
proh lasenfm, dorucenym druhe strane. 

3.2. Tato Dohoda vstupuje v platnost a ucinnost dnem jejiho podpisu. 

3.3. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou originalech stejneho pravnfho vyznamu, po jedne pro kazdou 
Smluvni stranu. 

3.4. Smluvnf strany prohlasujf, ze si tuto Dohodu pred jejfm podpisem precetly a ze byla uzavrena po 
jejich vzajemnem projednanf jako projev jejich svobodne vule. 

4 . Partner souhlasf se zverejnenfm teto smlouvy na webovych strankach mesta Zd'aru nad Sazavou. 
5. Uzavrenf teto smlouvy bylo schvaleno radou mesta na jednanf, konanem dne ......... usnesenfm 

c.j ......... . 
6. Opravnenf zastupci smluvnich stran potvrzuji spravnost zneni teto Dohody svymi vlastnorucnfmi 

podpisy. 

Ve Zd'are dne ............. . 2019 

lng. Martin Mrkos, ACCA 
starosta mesta Zd'ar nad Sazavou 

dne .............. 2019 
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