Městská část Praha Kunratice - Starostka Městské části Praha Kunratice

Městská část Praha – Kunratice

a
Institut klinické a experimentální medicíny

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
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Smlouva o spolupráci uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
I.
Smluvní strany:
Městská část Praha-Kunratice
Sídlo: K Libuši 7/10 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
zastoupená Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou
ident. ekonomického subjektu: ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
(dále jen „MČ Praha – Kunratice“)
a
Institut klinické a experimentální medicíny
Sídlo: Vídeňská 1958/9,140 21 Praha 4
IČ: 00023001
DIČ: CZ00023001
zastoupen: ředitelem MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D.
(dále jen „IKEM“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran na akci pořádané organizátorem MČ Praha
– Kunratice s názvem „ Babí léto“ (dále jen „Akce“), která se bude konat dne 17. 9. 2016
v prostorách blíže určených MČ Praha – Kunratice.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. IKEM se rozhodl v rámci dlouhodobé spolupráce s MČ Praha – Kunratice spolupracovat
na Akci v rámci části s pracovním názvem „Zdravé srdce pro všechny“.
2. IKEM se zavazuje, že zajistí prostřednictvím vlastních zaměstnanců pro danou část Akce:
 instruktáž 1. pomoci
 měření EKG
 měření glykemie
 měření celkového cholesterolu
 měření krevního tlaku
 edukace prevence kardiovaskulárních chorob
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3. MČ Praha – Kunratice se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a v souladu s platnými
právními předpisy:
- vhodné prostory pro pořádání Akce spolu s připojením k sítím a další související
organizační záležitosti,
- propagační materiály k uvedené Akci s uvedením loga IKEM.
4. MČ Praha – Kunratice se zavazuje, že dodrží veškeré hygienické a právní předpisy pro
řádné zajištění Akce a řádné plnění všech povinností ze strany IKEM v souladu s touto
smlouvou.
5. Veškeré organizační záležitosti (upřesnění místa konání, časový harmonogram Akce atd.)
předá pověřený zástupce MČ Praha – Kunratice v dostatečném časovém předstihu
pověřenému zaměstnanci IKEM.
6. IKEM souhlasí s uvedením svého loga na všech propagačních materiálech spojených
s Akcí.
7. Spolupráce obou smluvních stran na základě této smlouvy je bezplatná.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 27. 9. 2016.
2. Platnost a účinnost smlouvy je dána podpisem obou smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena i vzájemnou dohodou smluvních stran.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohu být prováděny pouze formou písemných očíslovaných
dodatků, odsouhlasených oběma stranami smlouvy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, každá strana obdrží
jeden výtisk.
6. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze, dne …………….

V Praze dne ……………..

………………………….
MČ Praha - Kunratice

..…………………………
IKEM
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