níže uvedené smluvní strany uzavírají dle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, tuto

dohodu o partnerství k projektu:

NÁZEV PROJEKTU

Realizátor projektu:
název:
sídlo:
IČ:
Statutární orgán:
kontakt :
dále jen „realizátor“
na straně jedné, a
Partner projektu:
název:
sídlo:
IČ:
Statutární orgán:
kontakt – mail:

Obec ….

dále jen „partner“
na straně druhé, se dohodli na následujícím znění dohody o partnerství:
I.
Prohlášení o partnerství
1. Výše zmíněné smluvní strany uzavírají partnerství za účelem společné spolupráce na projektu
Dětské hřiště … v obci …, který realizátor připravil na základě získání dotace z krajského
programu, fondu sportu a volného času a na základě usnesením č. 111/2007 zastupitelstava
ze dne 14. 11. 2007 o spolufinancování projektu Dětské hřiště …. Uvedený projekt zahrnuje
výběr, nákup, instalaci moderních bezpečných venkovních herních prvků a úpravu prostoru
pro dětské hřiště na pozemku ve vlastnictví partnera projektu. Venkovní herní prvky
zůstanou ve vlastnictví realizátora po dobu udržitelnosti projektu.
2. Projekt je určen pro cílovou skupinu dětí a rodičů z obce … i obcí v okolí.
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II.
Zapojení partnera do projektu
1. Partner se zapojí do realizace a provozu projektu zajištěním provozu a údržby herních prvků.
2. Partner se zapojí do realizace a provozu projektu zejména následujícími aktivitami:
• informování občanů obce a na webových stránkách obce o existenci a realizace
projektu podle pravidel publicity, zejména v jeho realizační a provozní etapě.
•

další činnosti dle potřeb projektu daná jednáním mezi realizátorem a partnerem
projektu.
III.
Obecné zásady dobrého partnerství

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy.
2. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit
nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně
a v souladu s dobrými mravy.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž realizátor obdrží tři vyhotovení dohody
a jedno vyhotovení obdrží partner projektu.
3. V případě konkretizace náplně partnerství či změny náplně partnerství bude uzavřen dodatek
k této dohodě.
4. Dohoda se uzavírá na dobu realizace a udržitelnosti projektu.
5. Smlouvu je možné ukončit dohodou stran.
6. Dohoda se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran.
V …. dne ……………….

……………………………………
….
realizátor

……………………………………
obec …
partner
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