SMLOUVA o spoIupráci

uzavřená dle § 1746 odst, 2 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČ: 00236195
zastoupené starostou
a

Galerie Středočeského kraje, příspčvková organizace
Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora
IČ: 00069922
zastoupená ředitelkou

Preambule
Město Kutná Hora (dále jen Město) a Galerie Středočeského kraje (dále jen GASK)
uzavírají v souladu s usnesením zastupitelstva města Kutná Hora č. 129 ze dne 18. 6. 2019 tuto
Smlouvu o vzájemné spolupráci s cílem společného rozvoje kulturní, společenské a kulturněspolečenské nabídky města Kutná Hora a posílení pozice města Kutné Hory jako významného
kulturního a společenského centra Středočeského kraje.

ČI. I.
GASK se zavazuje pro Město Kutná Hora zajistit v rozsahu a za podmínek stanovených
touto smlouvou propagaci a reklamu.
GASK se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajišt'ovat pro Město následující plnění:
l)
Umístění loga Města na webových stránkách www.gask.cz po dobu platnosti této
smlouvy

2)

Umístěni loga Města na pozvánkách při slavnostních vernisážích a akcích, které
budou účastníci společně zajišťovat.
3)
Poděkování Městu moderátorem při vernisážích a akcích, které budou účastnici
společně zajišt'ovat.
4)
Umístění loga Města na plakátech a letácích k vernisážím a akcím, které budou
účastníci společně zajišt'ovat.
5)
v roce 2020 zajištění bezplatných produkčních služeb v GASK, v minimálním počtu
5 akcí ročně, které bude Město organizovat a požadovat. Pro takovéto akce bude vždy
připravena samostatná dohoda, ze které bude zřejmé, co který účastník bude zajišt'ovat pro
tu kterou konkrétní akci.

Město Kutná Hora se zavazuje zajistit:
l)
Dodání loga nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy, a to ve formátech, aby
mohlo toto logo být užito v případech uvedených v prvnĹm odstavci tohoto Článku
2)
Uhrazení částky za reklamu a propagaci v celkové výši: 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc
korun českých) včetně DPH do 30 dní po podpisu smlouvy.
3)
výše uvedená částka bude uhrazena na základě vystavené faktury, po podpisu
smlouvy. Město Kutná Hora převede částku 100 000,-KČ včetně DPH na bankovní účet
poskytovatele č

vedený Komerční bankou, a.s.
ČIJI

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020.

ČI. III
V Příloze č.l jsou uvedeny terminy akcí předpokládaných v ČI. I.bod.5 této smlouvy.
V případě, že Město z finančních či jakýchkoliv jiných důvodů nevyužije některý z termínů
akcí uvedených v Příloze č. 1, pak je povinností Města tuto skutečnost písemně oznámit
GASKu minimálně l měsíc před terminem konání této akce.
Případná změna termínů je možná pouze po vzájemném odsouhlasení této změny oběma
účastníky.
ČI. IV

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kutná Hora č. 59/20
ze dne 22. l. 2020.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty,
a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejněni
neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Kutné Hoře dn

Město Kutná Hora

Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace

Příloha Č. l

Tato příloha upravuje konkrétni jednotlivé akce vyplývající zejména z ČI. I Smlouvy o
spolupráci.
I.

Učastníci se dohodli, že GASK zabezpečí bezplatné produkční služby v následujících
termínech a pro následující konkrétní akce. Předpokládá se, že tyto akce budou organizovány
v refektáři, kde se předpokládá návštěvnost 100-150 osob, Pokud po vzájemné dohodě dojde
ke změně terminu nebo ke změně akce a ze strany Města bude požadavek na jiné termíny, pak
v samostatné dohodě budou upraveny vzájemné vztahy účastníků.
Účastníci se dohodli na následujících termínech pro jednotlivé akce Města:
16.4. ZUŠ KH - koncert učitelů
l 8.4. Kutnohorský komorní orchestr - Národní festival neprofesionálních těles
6.8. Město Kutná Hora - koncert
5.12. Kutnohorský komorní orchestr - adventní koncert
9.12. 25. Let UNESCO - Město Kutná Hora
II.
Tato příloha upravuje a specifikuje jednotlivé akce, na kterých bude zajišt'ována
spolupráce mezi Městem a GASKem včetně finančního vyjádření účasti Města:
12. 6. 2020 - Zapni světlo pro Pešánka! - 30.000,-KČ
15. 5. 2020 - Muzejní noc v GASK 2020 - 50.000,-KČ
24. 4. - 12. 12. 2020 - Tvář Baroka 2020 - 20.000,-KČ
III.
Účastníci se dohodli, že veškerá spolupráce bude probíhat přes kontaktní osoby:

Za GASK:
Produkce
Mobil: +
E-mail:

@gask.cz

Za Město:
Odbor památkové péče, školství a kultury
oddělení školství a kultury
Městský úřad Kutná Hora
tel.: +420327710155
E-mail:
@mu.kutnahora.cz

