
Materiál.bez osobních údajů 

Mateřská škola Žd'ár nad Sázavou, příspěvková organizace 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.  

DNE: 16.12.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 480/2019/PO MŠ 

NÁZEV: 

Souhlas zřizovatele se smlouvou o partnerství 

ANOTACE: 
Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu Přímá pomoc a podpora školám 
ve Žďáře nad Sázavou CZ. 02. 3.61 /O. 0/0. 0/19 _ 075/0016414 s realizátorem projektu Kolpingovým 
dílem české republikyz.s. 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství a s realizací projektu Přímá 
pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou CZ.02.3.61 /0.0/0.0/19_075/0016414 s realizátorem 
projektu Kolpingovým dílem české republiky z.s. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěU, Usek tajemníka Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 
a správy MěŮ: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu Odbor sociální: 
a marketingu: 

Odbor občansko-správní a OŽU: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka Předkládá: Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka 

MICKAD
Text napsaný psacím strojem
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Název materiálu: 

Počet stran: 1 

Počet příloh:  1 

Popis 

Příspěvková organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou žádá Radu města o souhlas zřizovatele 
s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu s názvem Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad 
Sázavou, číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19 _075/0016414, s realizátorem projektu Kolpingovým dílem 
České republiky z.s. 

Dopad do rozpočtu města 

Projekt nevyžaduje žádné finanční náklady Města Žďáru nad Sázavou. 

Geneze případu 
Není. 

Návrh řešení 
• Jde o partnerství bez finančního příspěvku
• Škola nezodpovídá za naplnění indikátorů
• Škola se nezavazuje k naplnění závazků

Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání souhlasí s tím, aby jimi zřizovaná škola uzavřela smlouvu o partnerství 
v projektu č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19 _075/0016414 s názvem Přímá pomoc a podpora školám ve 
Žďáře nad Sázavou s realizátorem projektu Kolpingovým dílem České republiky z.s. 

Doporučení předkladatele 

Ředitelka Mateřské školy Žďár nad Sázavou doporučuje Radě města souhlas s uzavřením 
partnerství ve výše uvedeném projektu. 

Stanoviska 

Bylo projednáno s p.místostarostou Ing. Klementem a p.vedoucím odboru ŠKSM Mgr. Sedlákem. 



Partnerská smlouva 

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku 

(dále jen Smlouva) 

uzavřená podle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Kolpingovo dílo České republiky z.s. 

se sídlem/místo podnikání: nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupená: Liborem Havlíkem, centrálním sekretářem 

zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka: L26661 

IČ: 43379729, bankovní spojení 103839765/03002 

( dále jen „Příjemce") 

a 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 

se sídlem/místo podnikání: Okružní 729/73, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupená: Mgr. Ivetou Klusákovou, ředitelkou 

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 14151 

IČ: 71001565, bankovní spojení 181305902/03002 

( dále jen „Partner") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva"): 

1 Uvádí se jen u subjektů, které jsou zapsány v obchodním rejstříku.
2 Jedná se bankovní spojení - číslo bankovního účtu, který bude využíván pro převod finanční podpory. 
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Článek li 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera/ů, jejich úlohy a 
odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu dle odst. 
2 tohoto článku Smlouvy. 

Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera/ů, kteří společně 
realizují Projekt „Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou", s registračním 
číslem3 CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016414, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a 
Vzdělávání (dále jen „Projekt"), Projektová dokumentace je přílohou této smlouvy. 

Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem/y se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny v 
Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část a Pravidel pro žadatele a příjemce -
specifická část výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Pravidla 
pro žadatele a příjemce"), jejichž závazná verze je uvedena v právním aktu o poskytnutí/pře
vodu podpory, případně v Rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí/ převodu podpory, 
nebo ve výzvě. 

Příjemce a jeho Partner/ři jsou povinni při realizaci Projektu postupovat dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce uvedených v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, případně jiných 
metodických pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy). 

Článek Ill 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. li. 
této Smlouvy takto: 

1. Příjemce bude provádět tyto činnosti:

- řízení Projektu,

- zajištění podpory pedagogům při jednání s rodiči a pracovníky v sociálních a
zdravotnických službách a poradenství a podpory rodičům při jednání s pracovníky ve
vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách

- vzdělávací aktivity pro rodiče včetně poskytování informací o vzdělávacím systému
české republiky, jeho možnostech a dostupných vzdělávacích příležitostech pro děti

- workshopy pro rodiče zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně
odlišného prostředí o důležitosti vzdělání

- průběžné informování Partnerů,

- průběžné vyhodnocování projektových činností,

3 V případě, že bylo registrační číslo projektu již přiděleno. 
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- vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu,
- provádět publicitu projektu,

- projednání veškerých změn a povinností s Partnerem,
- zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu,

2. Partner bude provádět tyto činnosti:
- zajišťovat prostor pro přímou práci pracovníků příjemce na škole

- poskytnout pracovníkovi příjemce informace, které souvisí s výkonem činností
příjemce

- ve spolupráci s příjemcem zajištění souhlasu zákonných zástupců s prací pracovníka
příjemce

spolupráce na definování potřeb cílové skupiny,
- spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu,

3. Příjemce a Partner/ři se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají
vykonávat dle této Smlouvy.

4. Každý Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy
Příjemce a Partnera/rů.

5. Partner má právo na informace týkající se projektu, dosažených výsledků Projektu
a související dokumentace.

6. Partner se dále zavazuje:

během realizace Projektu poskytnout součinnost při naplňování indikátorů. Partner 
nezodpovídá za naplnění závazných indikátorů Projektu. 

- na žádost Příjemce písemně poskytne požadované doplňující informace související s
realizací projektu;

- řádně uchová veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými
právními předpisy české r�publiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro žadatele a
příjemce;

při realizaci činností bude dle této Smlouvy uskutečňovat propagaci Projektu v souladu
s pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce;

umožní provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner
realizuje v rámci Projektu, umožní průběžné ověřování provádění činností, k nimž se
zavázal dle této Smlouvy, a poskytne součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo
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financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 
další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly; 

- bude bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících
z účasti na projektu dle článku li. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění;

- bude neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve
vztahu k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje
dle této Smlouvy.

7. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro plnění
jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné Rozhod
nutí o změně právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Článek IV 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

1. Projekt dle článku li. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty
příjemci formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partneři podílejí na projektu:

Celkový finanční podíl Příjemce a jednotlivých Partnerů na projektu činí:

a) Příjemce: 4 219 723,48 Kč

b) Partner (bez finančního příspěvku, existuje-li): 0,- Kč

3. Partner bez finančního příspěvku nemá finanční podíl na rozpočtu Projektu. Činnosti
uvedené v článku Ill. Partner provádí bez nároku na úhradu vzniklých výdajů ze strany
Příjemce.

Článek V 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory
na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory vůči poskytovateli finanční
podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

2. Každý Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této Smlouvy i třetím
osobám, která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož
i z obecných ustanovení právních předpisů.

3. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného
Partnera.
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Článek VI 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo
ztížit dosažení účelu této Smlouvy.

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro
plnění této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu
podpory, a to bez zbytečného odkladu.

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a
v souladu s dobrými mravy.

Článek VII 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

1. Smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2022.

2. Pokud Partner/ři závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vy
plývající pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na
základě schválené změny projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V tomto
případě je povinen se s ostatními účastníky Smlouvy dohodnout, kdo z účastníků Smlouvy
převezme jeho závazky a majetek financovaný z finanční podpory, a předat Příjemci či
určenému Partnerovi všechny dokumenty a informace vztahující se k projektu. Tím není
dotčena odpovědnost Partnera za škodu dle čl. 5 této smlouvy.

3. Kterýkoliv z Partnerů může ukončit spolupráci s ostatními účastníky této Smlouvy pouze
na základě písemné dohody uzavřené se všemi účastníky Smlouvy, která bude obsahovat
rovněž závazek ostatních účastníků této Smlouvy převzít jednotlivé povinnosti, odpověd
nost a majetek (financovaný z finanční podpory) vystupujícího Partnera. Tato dohoda
nabude účinnosti nejdříve dnem schválení změny projektu spočívající v odstoupení Part
nera od realizace projektu ze strany poskytovatele dotace (Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy). Takovým ukončením spolupráce nesmí být ohroženo splnění účelu dle
článku li. Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma ostatním účastníkům Smlouvy.

Článek VIII 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech smluvních
stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
U změny uvedené v čl. VII., odst. 2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s Partnerem,
o jehož vyloučení se žádá. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech
smluvních stran.
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2. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy české republiky.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po 1 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svo
bodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti 1. 1. 2020. V případě rozporu této smlouvy s právním
aktem o poskytnutí/převodu podpory je rozhodující znění právního aktu o
poskytnutí/převodu podpory.

Ve Žďáře n.Sáz dne Ve Žďáře n.Sáz. dne 

Příjemce Partner 
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