
Smlouva o spolupráci

Smluvní strany:

1. Město Jičín
zast. 1.místostarostou Mgr. Petrem Hamáčkem
se sídlem Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČ:00271632
dále jen "město"

a

2. Nadační fond Jičín - město pohádky
zast. předsedou správní rady Věrou Rychterovou
se sídlem Denisova 400, 506 01 Jičín
IČ 15056627
dále jen "nadační fond"

Na základě vzájemného konsenzu uzavírají dle § 51 a násl. zákona Č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

tuto smlouvu
"

o spolupořadatelství každoročního tradičního festivalu
Jičín - město pohádky

Článek I.
Úvodní ustanovení - preambule

1. Město Jičín je veřejnoprávní korporací ve smyslu zákona Č. 12812000 Sb., o obcích
v platném znění. Město Jičín má zájem na zachování a dalším rozvíjení úrovně
kultury a společenského života ve svém regionu.

2. Nadační fond Jičín - město pohádky (dále jen nadační fond) je právnickou osobou,
která byla založena v roce 1991, zejména za účelem organizování každoročního
festivalu Jičín - město pohádky, jehož cílem je mj. rozvoj duchovních hodnot,
zkvalitnění ekologického myšlení, podpory mezinárodní spolupráce a s ohledem na
zvláštní zřetel k rozvoji osobnosti dětí a mládeže, a to i handicapovaných. Je takto
řádně registrována u Krajského soudu v Hradci Králové.

3. Smluvní strany si ve vzájemné shodě a porozumění přejí upravit a rozvíjet
vzájemnou spolupráci při pořádání a organizaci každoročního tradičního festivalu
Jičín - město pohádky (dále jen festival).

4. Tímto smluvní strany deklarují, že společným zájmem obou stran je efektivní
zajištění a uspořádání tohoto známého a hodnotného festivalu, včetně jeho
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organizačního a finančního zabezpečení. Za tímto účelem prohlašují, že jsou
spolupořadateli festivalu.

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

Smluvní strany tedy v návaznosti na shora uvedené, sjednaly následující:

1. Činnost podle této smlouvy řídí nadační fond.

2. Nadační fond jako nositel autorských práv k festivalu a jeho symbolům je garantem
obsahové kvality festivalu azabezpečuje:

programovou stránku festivalu zejména dramaturgii
průběh festivalu ve všech jeho složkách tj. propagační, společenskou,
organizátorskou,
veškeré další úkoly spojené s pořádáním festivalu, pokud nejsou touto
smlouvou nebo jinými dohodami svěřeny městu.

3. Nadační fond pro spolupráci dle této smlouvy poskytuje formou nepeněžního
plnění své dosavadní know-how a ochranné známky užívanéjako symboly festivalu
tj. grafický symbol oříšek a název festivalu Jičín - město pohádky včetně hudební
znělky.

4. Město pro spolupráci dle této smlouvy poskytuje formou nepeněžního plnění
obvyklé vnitřní prostory a veřejná prostranství v rozsahu potřebném pro realizaci
rámcového programu daného ročníku festivalu schváleného nadačním fondem. NF
se zavazuje, že nejpozději do 4 měsíců před konáním festivalu v daném roce
oznámit své konkrétní požadavky na umožnění užívání veřejných prostranství a
vnitřních prostor včetně požadavku n1, konkrétní součinnost městského úřadu a
městské policie. Město do 30 ti dnů ode dne doručení žádosti sdělí, zda je možné
tyto prostory a součinnost poskytnout. Oznámení bude splňovat formální
požadavky oznámení o zvláštním užití veřejných prostranství dle vyhlášky města o
místních poplatcích. Co setýče vnitřních prostor, jež jsou ve výpůjčce příspěvkových
organizací (např. KZMJ),je NF povinen se předem na poskytnutí těchto prostor
domluvit s danou příspěvkovou organizací. V roce 2012 seNFzavazujeoznámit výše
uvedené požadavky do lSti dnů ode dne podpisu této smlouvy a město sezavazuje
do 30ti dnů ode dne oznámení NF sdělit, zda je možné prostory a prostranství
poskytnout.

5. Město se zavazuje poskytnout dle svých možností součinnost po dobu pořádání
festivalu popř. při jeho přípravě. V rámci této součinnosti lze předkládat nadačnímu
fondu návrhy a náměty.

6. Město se dále zavazuje poskytnout součinnost Městské policie na zajištění
veřejného pořádku zejména v době konání festivalu.

7. Město Jičín souhlasí s použitím znaku města v přímé souvislosti s festivalem.
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8. Spolupořadatelé se zavazují zdržet se vzájemně konkurenčních aktivit svých a jimi
přímo řízených subjektů, pokud se týká festivalových aktivit s pohádkovou
tématikou.

9. Spolupořadatelé se zavazují dle svých možností propagovat festival a zmiňovat jej
v pozitivně vnímaných souvislostech.

10.Spolupořadatelé se budou podílet na získávánífinančních prostředků pro festival. O
této činnosti sezavazují vzájemně informovat.

Článek III.
Zvláštní ustanovení

1. Město se zavazuje poskytnout součinnost svých příspěvkových organizací jako je
např. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, K-klub středisko volného času, Základní
umělecká škola, Kulturní zařízeníměsta Jičína,Technické služby města Jlčína.

2. NFje povinen minimálně 2 měsíce před konáním daného ročníku festivalu písemně
sdělit své požadavky na předmět činnosti příspěvkových organizací (zejména
požadavky na zabezpečení činností technickoorganizačních), tyto činnosti budou
poté organizací oceněny na úrovni nákladů a vzájemně mezi příspěvkovou
organizací, městem a NF písemně odsouhlaseny. Na základě toho město poskytne
ze svého rozpočtu příspěvkovým organizacím zálohově příspěvek na tuto činnost ve
výši dle schváleného rozpočtu města na příslušný rok. Vyúčtování skutečného
použití zálohového příspěvku bude vzájemně mezi jednotlivou příspěvkovou
organizací, městem a NFpísemně odsouhlaseno.

3. Nadační fond je povinen organizovat své účetnictví tak, aby náklady a výnosy
festivalu a příjmy a výdaje festivalu byly evidovány na samostatném středisku
odděleně od jeho dalšího hospodaření. ~;,

4. Správcem rozpočtu a veškerých peněžních prostředků festivalu vyjma peněžních
prostředků městaje nadační fond.

5. Smluvní strany sjednávají, že veškeré peněžní prostředky festivalu získané za doby
spolupráce dle této smlouvy jsou účelově vázány a v budoucnu mohou být použity
výhradně pro pořádání festivalu Jičín - město pohádky, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. V případě ukončení této smlouvy o spolupráci je NF povinen
doložit použití těchto prostředků na bezprostředně navazující ročník festivalu.

6. Pokud by jakýkoli třetí subjekt kromě spolupořadatelů festivalu měl být oprávněn
inkasovat příjmy související sfestivalem, jsou smluvní strany povinny zajistit, aby
nejpozději do pěti dnů ode dne inkasa takových příjmů třetím subjektem byly
veškeré peněžní prostředky vloženy či převedeny ve prospěch bankovního účtu
správce peněžních prostředků festivalu. Započtení není přípustné. Za dodržení
tohoto ujednání ručí vždy ten spolupořadatel, zjehož pokynu došlo k inkasu příjmů
festivalu třetím subjektem. Tím není dotčeno ujednání článku II. bod 1. a článku III.
bod 4. této smlouvy.

7. Ujednání článku III. bod 6. této smlouvy se vztahuje i na příjmy festivalu inkasované
jeho spolupořadateli.
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Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností dnem podpisu této smlouvy.
Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu písemně s udáním důvodů
s tím, že výpovědní lhůta je tři měsíce a počne běžet od prvého dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi. Tuto smlouvu nelzevypovědět poté, kdy město
udělí nebo dle této smlouvy udělit mělo závazný souhlas s užíváním veřejných
prostranství a vnitřních prostor dle čI. II.bod 4.

2. V souvislosti s touto smlouvou město nadační fond upozorňuje, že se jedná o
poskytování veřejné podpory nadačnímu fondu v částce odpovídající výši nákladů
za poskytnutou součinnost a výši poplatku za užíváníveřejných prostranství dle OZV
města a vnitřních prostor v objektech města dle dohody na daný ročník festivalu v
režimu "de minimis" dle nařízení Komise ESč. 199812006 z 15.12.2006 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy na podporu "de minimis", uveřejněného v č. 379/2006
Úředního věstníku L. Poskytnutí podpory na daný ročník festivalu je vázáno na
podmínku, že nadační fond v rozhodném období (vždy dvě předcházející účetní
období a účetní období současné) neobdrží podporu "de minimis" přesahující
částku 200.000 EUR,což doloží i čestným prohlášením. Právním aktem poskytnutí
podpory bude rozhodnutí RM, event. ZM o poskytnutí prostor a součinnosti na
základě požadavku nadačního fondu na daný ročník festivalu, kde bude podpora
vyčíslena.

3. Smluvní strany sezavazují,že v případě vydání nové legislativní či metodické úpravy
problematiky veřejné podpory relevantní k této smlouvě o spolupráci bude
předchozí bod této smlouvy v jejím duchu aktualizován.

4. Smluvní strany, vědomy si své povlnnostl dle §43 zákona č. 40/1964 Sb.,občanský
zákoník, se zavazují ve vzájemné úzké součinnosti bezodkladně po podpisu této
smlouvy zahájit jednání s orgány věcně příslušnými k režimu veřejné podpory.
Východiskem tohoto jednání je společný zájem obou smluvních stran, aby režim
veřejné podpory neohrožoval cíle deklarované v preambuli této smlouvy a zájem
uzavřít tuto smlouvu na dobu neurčitou. Smluvní strany sjednávají, že při jednání
s příslušnými autoritami podle tohoto ujednání budou vždy vystupovat společně a
jen směrem k naplnění principů této smlouvy.

5. Smlouva může být též ukončena vzájemnou dohodou obou smluvních stran nebo
odstoupením od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana neplní nebo porušuje
povinnosti stanovené touto smlouvou a to i přes písemné upozornění nebo
z důvodů stanovených v § 48 občanského zákoníku. Odstoupení je možné i
v případě, kdy smluvní strany či jejich zástupci budou postupovat v rozporu
s ustanovením článku II. body 8 a 9. této smlouvy. Odstoupení je účinné k prvnímu
dni měsíce následujícího po doručení odstoupení. Toto odstoupení není možné
učinit ve lhůtě pět měsíců před termínem konání příslušného ročníku festivalu.

6. Jakékoliv oznámení, žádost, požadavek souhlas či jiná komunikace podle této
smlouvy musí mít písemnou formu a bude považována za řádně podanou, bude-Ii
doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví.
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7. Pokud v této smlouvě o spolupráci není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této
smlouvy o spolupráci Občanským zákoníkem v platném znění.

8. Smluvní strany se zavazují na výraz dobré vůle a sounáležitosti s širokou veřejností
zveřejnit text této smlouvy na svých webových prezentacích. Případné další
způsoby zveřejnění projedná SRnadačního fondu.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý obdrží po jednom.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli,
prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

V Jičíně dne 2.7.2012

~ A. ~(~J,....v.~ .
/

"Ň~d~'t~;~k~
předseda správní rady Věra Rychterová

město Jičín
1.místostarosta Mgr. Petr Hamáček

*
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