SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

Městská část Praha - Kunratice

a
Mgr. Ivo Rikačev
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TATO SMLOUVA O SPOLUPRÁCI BYLA UZAVŘENA DNEŠNÍHO DNE,
MĚSÍCE A ROKU V SOULADU S USTANOVENÍM §1746 zák.č.89/2012 Sb.
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ MEZI
1. Mgr.Ivem Rikačevem
nar. 15.9.1967
trvale bytem ul. Pionýrů 2726/1, 434 00 Most
IČO: 643 76 800
bankovní spojení: 760 827 043/0800
na straně jedné (dále jen „Poskytovatel“)
a
2. Městskou částí Praha - Kunratice
se sídlem Praha 4-Kunratice, ul. K Libuši 7/10
IČ: 002 31 134
DIČ: CZ002 31 134
ident. ekonomického subjektu: ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
zastoupena starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
na straně druhé (dále jen „MČ”)
(dále společně označovány jako Smluvní strany ")
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Poskytovatel je fyzickou osobou, podnikatelem oprávněným k podnikání v oboru reklamní
činnost a marketing. Své oprávnění k podnikání doložil Městské části Praha Kunratice
živnostenským oprávněním - živnostenským listem č.j. P4/003734/19/OŽ/MAR, vydaným
Magistrátem města Mostu. Kopie tohoto živnostenského listu tvoří nedílnou součást této
smlouvy jako její Příloha č.1.Poskytovatel je/není dle svého prohlášení plátcem daně z přidané
hodnoty.
(B) MČ je městskou částí Hlavního města Prahy a v souladu se zákonem o hl.m.Praze a v
souladu se Statutem HI.m.Prahy je oprávněna vystupovat v právních vztazích svým jménem a
na vlastní účet. MČ má zájem na činnosti Poskytovatele způsobem uvedeným v této smlouvě
při spolupráci v oblasti vydávání zpravodaje Městské části Praha Kunratice. MČ je vydavatelem
periodika Kunratický zpravodaj, když jeho vydávávání je povoleno Ministerstvem kultury ČR
pod číslem registrace MKČR E 13344.
(C) Smluvní strany tak mají zájem dohodnout si a upravit si vzájemné vztahy, a to za podmínek
stanovených touto smlouvou.
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BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat MČ veškeré potřebné práce
a činnosti spojené s přípravou obsahu a zabezpečením vydávání Kunratického zpravodaje jako
tiskoviny vydávané Městskou částí Praha-Kunratice s četností 6x ročně.
Přípravou obsahu Kunratického zpravodaje se dle této smlouvy rozumí zejména:
 výběr témat jednotlivých čísel KZ
 průzkum, získávání informací a podkladů
 telefonáty a schůzky
 účast na jednáních redakční rady KZ, projednání obsahu
 tvorba textů, nadpisů a článků pro KZ včetně inzerce
 třídění příspěvků, článků a fotografií
 kompletování podkladů pro grafika a grafická korektura
 jednání s tiskárnou potřebná pro vytištění KZ (tj. zejména odeslání dat s finální podobou
KZ odsouhlasenou MC
 kontrola tiskových podkladů
1.2. Předmětem této smlouvy je dále závazek MČ hradit Poskytovateli za jeho činnost dle této
smlouvy měsíční odměnu dohodnutou v této smlouvě a dále je předmětem této smlouvy
závazek MČ poskytnout Poskytovateli pro řádný výkon jeho činnosti dle této smlouvy za úplatu
plnění specifikované v této smlouvě.
2. SPECIFIKACE PRÁV A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN
2.1. Poskytovatel je dle této smlouvy povinen za účelem řádného vydávání Kunratického
zpravodaje ve spolupráci s redakční radou KZ připravovat obsah každého vydání, zajistit
projednání obsahu každého čísla redakční radou.
2.2. Poskytovatel je povinen provádět činnosti dle této smlouvy řádně, podle pokynů MČ a v
termínech určených MČ. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, že po celou dobu trvání této
smlouvy bude ve smluvených pracovních hodinách k dispozici MČ za účelem řešení jakýchkoli
problémů souvisejících s činností Poskytovatel dle této smlouvy a za účelem účasti na
schůzkách zástupců MČ s třetími subjekty (zejména osobami, jejichž příspěvky jsou či mají být
otištěny v Kunratickém zpravodaji), a to dle pokynů MČ.
3. ODMĚNA
3.1. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovateli náleží za jeho řádnou činnost dle této smlouvy
měsíční odměna ve výši 16.000,- Kč (slovy: šestnácttisíckorunčeských). Tato odměna bude
měsíčně vyúčtovávána Poskytovatelem na základě daňového dokladu vystaveného dle platných
daňových předpisů.
3.2. Odměny jsou splatné bankovním převodem ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení
vystaveného daňového dokladu, kde je uvedeno číslo této smlouvy 19 002 3 00, a je ze strany
MČ Poskytovateli uhrazena okamžikem, kdy bude tato odměna odepsána z bankovního účtu
MČ ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele.
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3.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v odměně dle čl. 3.1. je zahrnuta i odměna za
vytvoření jakéhokoli autorského díla Poskytovatelem, které vznikne při plnění jeho povinností
dle této smlouvy. Za autorská díla se považují zejména (nikoli však výlučně) vzniklé rozhovory
či články a grafické řešení (podoba) stránek, tj. umístění textů, fotografií a grafiky celého KZ
a za poskytnutí licence MČ k užití autorského díla dle této smlouvy.
4. TRVÁNÍ SMLOUVY
4.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to v trvání od
8.1.2019 do 31.12.2022. Prodloužení této smlouvy může být uskutečněno uzavřením
písemného dodatku k této smlouvě oběma Smluvními stranami.
4.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jakékoli povinnosti stanovené touto
smlouvou kteroukoli ze smluvních stran je dotčená smluvní strana oprávněna od této smlouvy
písemně odstoupit. Každá ze Smluvních stran je vypovědět tuto smlouvu písemnou výpovědí
s jednoměsíční výpovědní lhůtou, přičemž běh výpovědní lhůty počíná prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
5. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
5.1. Poskytovatel poskytuje tímto MČ výhradní licenci ke vzniklému dílu (vzniklým dílům) dle
této smlouvy, a to v časově, množstevně i teritoriálně neomezeném rozsahu a ke všem v úvahu
připadajícím způsobům užití díla (děl) vzniklých dle této smlouvy. MČ není povinna licenci
dle této smlouvy využít.
6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
6.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí českým právem, tedy příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku uvedenými v rubrice této smlouvy a v případě sporu bude
tento řešen, nedojde-li k mimosoudnímu řešení, věcně a místně příslušným soudem České
republiky.
6.2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních
vyhotovení s platností originálu, z nich 2 vyhotovení obdrží MČ a poskytovatel 1 vyhotovení.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna či doplňována pouze
písemně, a to formou číslovaných dodatků této smlouvy podepsaných statutárními zástupci
obou Smluvních stran.
6.4. Veškerá korespondence, jež má být dle této smlouvy nebo v její souvislosti učiněna, bude
učiněna na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, a to bud' osobním
doručením, kurýrní službou, zásilkou, doporučenou listovní zásilkou. Odepře-li adresát převzetí
zásilky, má se za to, že zásilka byla doručena v okamžiku odepření, byl-li adresát vyrozuměn o
uložení zásilky, považuje se zásilka za doručenou ve 12.00 hod třetího dne po jejím uložení.
6.5. Poskytovatel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá
práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
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6.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném městskou
části, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy
a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez
jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části PrahaKunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek."
6.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti
vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy.
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle
příjemci kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu
poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s
ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru
smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
6.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a
účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy
a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem
jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy, jak následuje.
6.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení
této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V
případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními
normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Praze dne 8.1.2019
Poskytovatel

Městská část Praha Kunratice

Mgr. Ivo R i k a č e v

Ing. Lenka A l i n č o v á
starostka MČ
---------------------------------
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