příspěvku
Smlouva o partnerstvíbez finančního
předpisů
uzavřenápodle$ 51 zákonač,.40l1964Sb., občanského
zákoníku,ve zněnípozdějších

t.
Smluvnístrany
Místníakčnískupina Hlučínsko
o. s.
se síd|emMírové
náměstí24123,74801 H|učín
s doručovací
adresouVýhon182,74731 VelkéHoštice
zastoupená|ng.JosefemTeuerem
lC:270 44939
bankovníspojení:35-7837240227l 0100
(dá|ejen ,,partneť.)
a
SdruženíobcíHlučínska
se síd|emMírové
náměstí23,74801 H|učín
s doručovací
adresou:H|učínská
9513,74723 Bo|atice
Zastoupené:
Mgr.HerbertemPaverou
|c.71179216
bankovníspojení:1851142319/0800
(dá|ejen ,,partner.,)
uzavře|iníŽe uvedenéhodne, měsíce a roku tuto sm|ouvuo partnerství
a vzájemné
(dá|ejen,,sm|ouva..):
spo|upráci

il.
Předmět a úče!
smlouvy
1' Předmětemtétosm|ouvyje partnerství
která bude
a spo|upráceuvedenýchsubjektů,
směřovatk podpořetrva|eudrŽite|ného
rozvojeregionuH|učínska.
je upravitvzájemnouspo|upráci
partnerů.
2. Úče|emtétosm|ouvy
3. Spo|upracující
ministerstev,
která
stranyjsou povinnédodrŽovatPravid|apřís|ušných
jsou stanovenápro rozvojvenkovskýchob|astí.
ilt.
Práva a povinnostism|uvních
stran
1. Sm|uvnístrany se dohod|y,že se budou spo|upodí|et
na trva|eudrŽite|ném
rozvoji
venkovské
ob|astiregionuH|učínska
tak,Že:
stranybudouprováděttytočinnosti:
a) Společnádotazníkovášetřenína Území
b) Vzájemná výměnainformacía materiálŮ,kterémajívrámcispolupráce vzniknout
c) Zprostředkovávatdle potřeb vzájemnésetkávání členťt
ďnebo zástupcŮ Místní
akčnískupinya členŮďnebo zástupcŮ obcíSdruženíobcíHlučínska
d) PrůběŽné
informovánípartnerů
e) Společnápublicitaa propagaceregionuHlučínska

0
g)
h)
i)

Průběžné
vyhodnocovánívlastních
činností
a aktivit
Výváření strategickýchdokumentŮa jejich aktualizace
Vzájemnéposkýováníkonzultací
a dalšíaktivitynezbýnépro zajištěnírozvoje území'

2. oba partneři se zavazujínést p|nou odpovědnostza rea|izacičinností,kterémají
vykonávatd|etétosm|ouvytak,aby by|sp|něnúče|
sm|ouvy
rozvojhlučínského
regionu
3. oba partneřijsou povinnijednatzpůsobem,
kteý neohroŽuje
a zájmyostatníchsm|uvních
stran.
4' Partneři majíprávo na veškeréinformacetýkajícíse činností,
dosaŽenýchvýsledkůa
související
dokumentace
týkající
se předmětusm|ouvy.
a
5. Partneři se zavazujípravide|někomunikovats da|šímiaktéryregionu H|učínska
je o postuputrva|eudrŽite|ného
informovat
rozvoje.
finančními
6. obě spo|upracující
strany se zavazu1ípodíletse na spo|upráciv|astními
prostředky,a to takovýmzpůsobem,Že každástranasi sama hradínák|ady,kteréji ze
vzájemnéspoluprácevznik|y'

tv.

Da!šípráva a povinnostismluvníchstran
ježby moh|aznemoŽnitnebo
1. Sm|uvnístranyjsou povinnyzdrŽetse jakéko|iv
činnosti,
ztíŽitdosaŽeníúče|u
tétosmlouvy'
2, Sm|uvnístranyjsou povinnyvzájemněse informovat
rozhodnýchpro
o skutečnostech
p|nění
tétosm|ouvy.
eticky,
3. Sm|uvnístrany jsou povinnyjednat při rea|izacirozvoje regionu H|učínska
právními
předpisy.
korektně,
transparentně
a v sou|adus dobými mravya
V.
Trvánísm|ouvy
1' Sm|ouvase uzavírána dobuneurčitou.
2' Pokud jeden z partnerůzávaŽným způsobem nebo opětovně poruší některou
pro něj z tétosm|ouvynebo z p|atnýchprávníchpředpisů,je
z povinností
vyp|ývající
druhýpartneroprávněnpísemněodstoupit
od tétosm|ouvy
3. Každýz partnerůmůŽeukončitspo|uprácina zák|adě písemnédohody.Takouým
ukoněenímspo|uprácevšak nesmíbýt ohroŽenoplněníúčelusm|ouvya nesmítím
vzniknoutújmadruhému
z partnerů'
VI.
ostatní ustanovení
1. Jakéko|iv
změny tétosm|ouvy|ze provádětpouze na zák|adědohodysmluvníchstran
písemných
zástupcism|uvních
formoučís|ovaných
dodatkůpodepsaných
oprávněnými
stran.

2 . Tatosm|ouvanabýváp|atnosti
a Účinnosti
dnempodpisusmluvních
stran.
3 . Vztahysm|uvních
stranb|íŽeneupravené
se řídízákonemč,.4011964sb', oběanským
zákoníkem
předpisyČeské
a da|šími
obecnězávaznýmiprávními
repub|iky.
4 . Tato smlouvaje vyhotovena
v 2 vyhotoveních,
znichŽkaždlázesm|uvních
stranobdrŽí

pojednomvyhotovení.

5 . Sm|uvnístranyproh|ašují,
Že tato sm|ouvaby|a sepsána na zák|adějejich pravéa
svobodné
vů|e,
niko|iv
v tísnianizajinaknápadněnevýhodných
podmínek.
projedna|a
6 . Sm|ouvu
a schvá|i|a
Rada SdruŽení
obcíH|učínska
na svém27' jednánídne
2 2 , 7 '2 0 1 3po dč'us n.6 9 1 2 7 ld.
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