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Správce rozpočtu: 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00294136), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: stejskal, datum ověření: 12.09.2016 11:26:25): 

Smlouva o spolupráci - zajištění realizace projektu "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a 
cyklostezek v Kraji Vysočina". 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plněni. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, přlp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné odděleni, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Smlouva o spolupráci 
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník") 

Smluvní strany (j ( 

Město Bystřice nad Pernštejnem 
se sídlem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
zastoupené: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města 
IČO: 00294136 
dále jen „Partner" 

a 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: RNDr. Marie Kružíková, členka rady kraje pro oblast kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu 
IČO: 70890749 
dále jen „Kraj" 

II. 
Preambule 

Naplňujíce Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 -
2020 schválené Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 16.12.2014 usnesením 
č. 0616/07/2014/ZK a majíce na paměti vzájemnou kooperaci územních samospráv Kraje 
Vysočina v rámci podpory cykloturistiky a cyklodopravy, uzavírají smluvní strany níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci. 

III. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace 
projektu „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji 
Vysočina" (dále jen „Projekt") za podmínek touto smlouvou dále stanovených. 

2. Účelem Projektu je sdílené využití dat ze sčítačů v oblasti rozvoje cykloturistiky a 
cyklodopravy. 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projekt realizuje Kraj a Partner. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu tak, že: 

a) Kraj zabezpečí tyto činnosti: 
- zabezpečí organizační záležitosti projektu; 

bude se starat o technický stav sčítače; 
- zajistí odečet dat ze sčítače pravidelně k poslednímu dni měsíce června, 

července, srpna, září a prosince; 
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- bude poskytovat data z monitoringu Partnerovi vždy nejpozději do 5-ti 
pracovních dnů od odečtu. 

b) Partner zabezpečí tyto činnosti: 
umožní umístění sčítače na zařízení a pozemku Partnera (zařízením se 
rozumí stavebně technická příprava vybrané lokality k instalaci sčítače dle 
technické specifikace dodavatele sčítačů); 

- vybuduje a bude udržovat toto zařízení pro řádný chod sčítače. 

3. Kontaktní osoby smluvních stran: 
Partner: Ing. Aleš Sitař, pozice vedoucí odboru správy majetku a investic, tel: 
566 590 320, e-mail: ales.sitar@bvstricenp.cz 
Kraj: Ing. Petr Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a 
cykloturistiky, tel: 564 602 354, e-mail: steiskal.p@kr-vvsocina.cz 

V. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy. 

2. Partner výslovně souhlasí s umístěním zařízení sčítače ve vlastnictví Kraje na zařízení 
ve vlastnictví Partnera umístěné na pozemku Partnera: 

Sčítač typ Eco - combo (cyklostezka lokalita souběh 1/19 Bystřice nad Pernštejnem 
směr Nové Město na Moravě - cyklotrasa EV4) - par. č. 961/2 v k. ú. Kundratice u 
Rozsoch. 

3. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla 
znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy. Dále je každá ze smluvních stran 
povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo být v rozporu se zájmy druhé 
smluvní strany. 

VI. 
Trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu realizace projektu, nejdéle do 
31. 12. 2019. 

2. Před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit na základě 
písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smluvní strana může od této smlouvy odstoupit v případě, kdy druhá smluvní strana 
neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti 
okamžikem prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 

VII. 
Ostatní ustanovení 

1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě 
vzniku sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 

2. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem. 

3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody smluvních stran. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 

7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Partner výslovně prohlašuje, že je s 
touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

9. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Města Bystřice nad Pernštejnem dne 
30. 8. 2016 a schválena usnesením č. 14/13/2016. 

10. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 23. 8. 2016 
a schválena usnesením č. 1480/26/2016/RK. 

V Bystřici nad Pernštejnem dne oU).i'L9t^ V Jihlavě dne 3 0,09,  2010 

smluv. 

Ing. Karel Pačiska 
starosta města 

M-
S/fa 

RNDr. Marie Kružíková 
členka rady kraje 

Mgr. Josef Vojta 
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem 
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