
Smlouva o spolupráci
při zajištění kulturně-vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů

Tato Smlouva o spolupráci (dále jen ,,smlouva") se uzavírá v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), mezi
následujícími smluvními stranami:

POST BELLUM, Z. ú.
Sídlo: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
JČ: 26548526
Zapsaný: Rejstřík ústavů vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. U 920
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 5 l-) 707230277/01 00
Zastoupený:

(dále jen ,,Post Bellum")

a

Město Týnec nad Sázavou
Sídlo: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 00232904
Zastoupená: Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou

(dále jen ,,partner")

(Post Bellům a partner dále společně jen ,,smluvní strany" nebo jednotlivě ,,smluvní strana")

Vzhledem k tomu, Že:

A) Post Bellům je veřejně prospěšnou právnickou osobou, jejímž posláním je zejména dokumentace
vzpomínek pamětníků historických fenoménů a rozšiřování povědomí veřejnosti o příbězích,
svědectvích a hodnotách předešlých generací. Účelem Post Bellům je dále zkoumání a analýza
historických fenoménů a událostí, poskytování vzdělávání, ale také organizace pomoci potřebným
pamětníkům. Svou činností přispívá společenské reflexi minulosti a společenskému vyrovnání se s
minulostí, a to prostřednictvím realizace vzdělávacích, vědeckých, výzkumných, osvětových,
kulturních, výstavních, muzejních, společenských, sportovních a sociálních projektů;

B) Post Bellum má bohaté zkušenosti s natáčením rozhovorů celoživotních vzpomínek s pamětníky,
je zakladatelem projektu Paměť národa - jedné z největších sbírek vzpomínek na světě - a dále má
zkušenosti se zapojováním žáků a studentů do sběru vzpomínek pamětníků;

C) partner je územním samosprávným celkem, má zájem, aby byly zdokumentovány příběhy lidí
spjatých s jeho regionem, kteří prožili důležité dějinné události 20. století, a aby se do sběru
vzpomínek zapojili i žáci a studenti místních škol, a dále aby se s těmito příběhy seznámila
veřejnost, a docházelo tak k budování pocitu sounáležitosti lidí různých generací s místem, kde žijí;
a

D) partner a Post Bellům projevili společný zájem navázat aktivní spolupráci na níže specifikovaném
projektu a smluvně upravit svá vzájemná práva a povinnosti;

se smluvní strany dohodly na uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění kulturně-vzdělávacího
projektu Příběhy našich sousedů tohoto znění:
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(k) aby bylo partnerství na projektu viditelné široké veřejností, a to následujícím způsobem:

- uvede logo partnera ve všech tiskových materiálech týkajících se projektu a na
internetových stránkách projektu www.pribehynasichsousedu.cz:

- v rámci mediální komunikace ohledně projektu (tiskové zprávy, zahajovací řeč apod.)
bude informovat o financování projektu partnerem;

- v případě konání prezentačních akcí (slavnostní závěrečná prezentace) přizve zástupce
partnera objednatele; a

(l) vyhotovení závěrečné zprávy, kterou předloží partnerovi nejpozději do l roku od zahájení
projektu.

V případě, že se z jakéhokoli důvodu nepodaří sestavit dostatečný počet žákovských týmů a natočit
pamětníky v počtu stanoveném v odstavci 2.1 C) výše, dojde k dohodě smluvních stran ohledně
úpravy závazku Post Bellum. Případná partnerem odsouhlasená změna v realizaci projektu bude
popsána v závěrečné zprávě.

Povinnosti partnera

Partner se tímto zavazuje, že v rámci projektu:

(a) zajistí oslovení místních škol s nabídkou možné účasti na projektu;

(b) poskytne Post Bellům příslušné podklady týkající se loga, a to nejpozději do 30 dnů od
podpisu smlouvy

(C) poskytne Post Bellům maximální součinnost při realizaci projektu, zejména při
vyhledávání pamětníků, pořádání slavnostní závěrečné prezentace;

(d) bude veřejně propagovat projekt a jeho výsledky;

(a) poskytne partnerovi finanční plnění dle článku 5 této smlouvy.

Společné povinnosti smluvních stran

Každá ze smluvních stran je na základě této smlouvy povinna:

(a) informovat druhou smluvní stranu o skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy včetně
informací o finančním řízení projektu;

(b) aktivně spolupracovat v zájmu úspěšné realizace projektu a nést plnou odpovědnost za
řádné plnění svých povinností dle této smlouvy;

(c) zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této
smlouvy a realizace projektu;

(d) zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy druhé smluvní strany
nebo poškozovat dobré jméno druhé smluvní strany;

(e) jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna v rámci projektu jednat jménem nebo na účet druhé
smluvní strany, neposkytla-li mu k tomu tato smluvní strana svůj písemný souhlas.
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Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět v případě, že druhá smluvní strana
přes předchozí písemné upozornění nadále neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy.
výpověď' nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi
prokazatelně doručeno smluvní straně.

Smluvní strany výslovně prohlašují a podpisem stvrzují, že jim nejsou známy žádné okolnosti,
které by bránily uzavření nebo plnění této smlouvy, že si smlouvu řádně a pozorně přečetly,
porozuměly jejímu obsahu a že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

Na důkaz Čehož smluvní strany podepsaly tuto smlouvu níže uvedeného dne.

V !;/U,AU dne n.t 2t3

POST LLUM, Z. ú.
M gr. Magdaléna Benešová
Vedoucí vzdělávání, na základě plné moci

v 7/7(ľ'q. j'aZ. dn, ,l'- Ä- Aú3

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU
K Náklí 404

257 41 Týnec nad Sázavou
-l-
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Rámcový rozpočet PŘÍBĚHY NAŠICH mn. počet jednotka cena za celkem
SOUSEDŮ - 1 tým/škola jednote jednotku

k
Hlavní koordinátor 1 7 měsíc Č
(metodika projektu, kontrola vedení
projektu)
Regionální koordinátor 1 7 měsíc Č
(vedení projektu, školení pedagogů,
koordinace Činností, produkční činnost)

Jízdné (exkurze do rozhlasového studia, 2 1 cesta Č
popřípadě archivu, cesty za pamětníky)

Pedagog s jedním týmem 1 25 hodina
160 Kč/hodina čistého projektového času
(mimo Školní vyučování)
Provozní náklady POST BELLUM 1 7 měsíc
(účetní projektu, kancelářské potřeby,
poštovné, hovorné, cestovné)

Editace zvuku a videa (zpracování 1 1 Činnost
příběhů pro Pamět' národa)
Technická podpora (video workshopy, 1 1 činnost
workshopy ve studiu ČRo, skenování
fotografií a archivní dokumentace)

Slavnostní prezentace žákovských 1 1 akce
výstupů - propagace projektu
(návrh a tisk pozvánek, moderátor,
produkční, květiny pro pamětníky, služby
taxi pro pamětníky, technika, služby PR,
odměna pro porotu)
Celkem 27 990 kč


