SMLOUVA O PARTNERSTVÍ PRO POŘÁDÁNÍ FESTIVALU
JIČÍN — MĚSTO POHÁDKY
Smluvní strany :
1.

Město Jičín
zastoupené starostou Ing. Martinem Pušem
se sídlem Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín IČ:
00271632
dále jen "město"
a

2.

Nadační fond Jičín — město pohádky
zastoupený předsedou správní rady Michalem Mládkem
se sídlem Denisova 400, 506 01 Jičín
IČ: 15053627
dále jen "nadační fond"

tímto uzavírají následující smlouvu o partnerství pro pořádání festivalu Jičín — město
pohádky:
Článek I.
Úvodní ustanovení — preambule
1.

Město Jičín je veřejnoprávní korporací ve smyslu zákona č. 128/2000 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 organizováni každoročního festivalu Jičín —
město pohádky pořádaného pravidelně v rozmezí prvních čtrnácti dnů měsíce zá ří,
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 shodně přejí upravit touto smlouvou své vzájemné vztahy související s
pořádáním 21. ročníku festivalu Jičín — město pohádky (dále jen festival), který se bude
konat v termínu od 7. 9. do 11. 9. 2011.
Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

Smluvní strany tedy v návaznosti na shora uvedené sjednaly následující:
1.

Nadační fond jako nositel autorských práv k festivalu a jeho symbolům je garantem
obsahové kvality festivalu a zabezpečuje programovou stránku festi valu zejména
dramaturgii, průběh festivalu ve všech jeho složkách tj. propagační, společenskou,
organizátorskou, apod.

2.

Nadační fond zajistí pořádání festivalu s veškerou zodpovědností za organizaci, vč.
organizování trhu, výběru vstupného, reklamy, propagace a dalších činností s festivalem
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souvisejících. Nadační fond se zavazuje do 15. 8. 2011 oznámit městu, jaký smluvní vztah
bude uzavřen mezi nadačním fondem a třetími osobami užívajícími veřejné prostranství.
3. Město umožní nadačnímu fondu pro účely festivalu užití veřejných prostranství i svých
vnitřních prostor v termínu konání festivalu za podmínek uvedených v odstavci 5 a 7
tohoto článku. Užití veřejných prostranství bude podléhat režimu obecně závazné
vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, užití vnitřních
prostor bude úplatné dle ceníku platného pro příslušný prostor. V případě, kdy takový
ceník nebude stanoven či vydán, budou prostory poskytnuty za podmínek, které strany pro
tento účel sjednají.
4. Město Jičín se zavazuje poskytnout součinnost při řešení organizačních a ostatních
otázek souvisejících s pořádáním festivalu v rozsahu, v jakém je obvykle poskytována
ostatním subjektům užívajícím veřejná prostranství a vnitřní prostory města.
5. Umožnění využití prostor a služeb spadajících pod příspěvkové organizace města, jako je
např. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, K-klub středisko volného času, Základní
umělecká škola, Kulturni zařízení města Jičína, je nadační fond oprávněn sjednat přímo
s jednotlivými příspěvkovými organizacemi. V případě neshod při těchto jednáních je
kterákoli ze stran oprávněna požádat zástupce města Jičín uvedeného v článku IV. této
smlouvy o asistencí při jejich odstraňování. V případě takové žádosti tento zástupce
města poskytne nezbytnou součinnost.
6. Nadační fond je oprávněn sjednávat zajištění technických služeb pro festival přímo s
Technickými službami města Jičína dle jejich platného ceníku.
7. Nadační fond se zavazuje nejpozději do 15. 7. 2011 oznámit své konkrétní požadavky
na umožnění užívání veřejných prostranství a vnitřních prostor města. Město nejpozději
do 31. 7. 2011 sdělí, zda je možné tato prostranství poskytnout. Oznámení bude
splňovat formální požadavky oznámení o zvláštním užití veřejných prostranství dle vyhlášky
města o místních poplatcích.
8. Pokud nadační fond v termínu uvedeném v odstavci 7 své požadavky neoznámí, není
město povinno veřejná prostranství a vnitřní prostory poskytnout.
9. Město Jičín souhlasí s použitím znaku města Jičín pro účely festivalu. Nadační fond
se zavazuje prezentovat město Jičín jako partnera festivalu.

1.

2.

Článek III.
Příspěvek na pořádání festivalu
Město Jičín se zavazuje pro festival poskytnout příspěvek rovnající se výši poplatků za
užívání veřejných prostranství a vnitřních prostor ve vlastnictví města Jičín, které budou
hrazeny v souvislosti s pořádáním festivalu a to na základě samostatné smlouvy o
příspěvku dle vzoru uvedeného v příloze č. I této smlouvy. Do výpočtu příspěvku
nebudou zahrnuta veřejná prostranství, která budou během festivalu užívána za účelem
a. prodeje zboží
b. pro účely pohostinské, cukrárenské, kavárenské
c. k jiným činnostem provozovaným nadačním fondem nebo třetími subjekty za
účelem dosažení zisku (např. sobotní kulturní akce, divadelní představení,
koncerty apod.)
Výměru veřejných prostranství užívaných k účelům uvedeným pod písmeny a - c v
předcházejícím odstavci včetně jejich prostorového umístění je nadační fond povinen
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městu oznámit nejméně 7 dní před datem zahájení 21. ročníku festivalu. V případě
změny výměry je povinen nadační fond tuto skutečnost ihned oznámit městu.
3. Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu o příspěvku do 5 dnů od nahlášení
a doložení dokladů o uhrazení poplatků za užívání veřejného prostranství a vnitřních
prostor.
Č l á n e k I V .
Komunikace

1. Pro účely komunikace mezi stranami této smlouvy si strany sjednávají následující
zástupce a kontaktní údaje:
Město Jičín
Jméno
Funkce
Adresa
Telefon
Fax
e-mail

Bc. Tomáš Frýba
místostarosta
Žižkovo nám. 18, Jičín
776 298 938
493 545 444
fryba@mujicin.cz

Nadační fond
Jméno
Funkce
Adresa
Telefon
Fax
e-mail

Věra Rychterová
místopředseda správní rady
Denisova 400, Jičín
603 354 819
vera.rychterova@pohadka.cz

Č l á n e k V .
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2011 s účinností dnem podpisu této
smlouvy.
2. Jakékoliv oznámení, žádost, požadavek souhlas či jiná komunikace podle této smlouvy
musí mít písemnou formu a bude považována za řádné podanou, bude-li doručena druhé
smluvní straně k rukám kontaktní osoby uvedené v článku IV této smlouvy.
3. Finanční vypořádání související se smlouvou o spolupráci, která byla nadačním fondem
vypovězena, bude předmětem samostatné dohody schválené zastupitelstvem města.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý obdrží po jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli,
prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.
V Jičíně dne 27. června 2011 __

f

V Jičíně dne 29. 6. 2011
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