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Zpracoval: ORR/Hájková 17. 2. 2017 //S 
Projednáno s: ORR/Fryšová 17. 2. 2017 

Právní kontrola: ORR/Tlustoš 17. 2. 2017 A 
Předkládá: ORR/Hájková 17. 2. 2017 M r/ '  ' 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 17. 2. 2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 17. 2. 2017 irr/ Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: V/ 
Poznámka: 17 

Subjekt (IČO: 68378297), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hajkova.i, datum ověření: 03.01.2017 15:24:47): 
Subjekt (IČO: 71226401), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hajkova.i, datum ověření: 03.01.2017 15:24:47): 
Subjekt (IČO: 70843252), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hajkova.i, datum ověření: 03.01.2017 15:24:48): 
Subjekt (IČO: 25133152), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hajkova.i, datum ověření: 03.01.2017 15:24:49): 
Subjekt (IČO: 13692283), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hajkova.i, datum ověření: 03.01.2017 15:24:50): 

Dohoda o spolupráci (Rada pro inovace Kraje Vysočina) 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košiice více smluv, uvede se částka 
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DOHODA O SPOLUPRACÍ 
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

a JnC 

>P4 
I. 

Strany dohody 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 

a 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Prosecká 809/76, Praha 
zastoupený: prof. Ing. Milošem Drdáckým, DrSc., dr. h. c., ředitelem 
IČO: 68378297 

Vysoká škoia polytechnická Jihlava 
se sídlem: Tolstého 1556/16, Jihlava 
zastoupená: doc. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem 
IČO: 71226401 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s. 
se sídlem: Benešova 1256/13, Jihlava 
zastoupená: Dr. Ing. arch. Jaroslavem Huňáčkem, předsedou a Ing. Ludmilou Dočkalovou, 

místopředsedkyní představenstva 
IČO: 70843252 

Automotive Lighting s.r.o. 
se sídlem: Pávov 113, Jihlava 
zastoupená: Goranem Sipeticem, jednatelem 
k podpisu zmocněn: Sébastien Saint-Bonnet, generální ředitel 
IČO: 25133152 

OPTOKON, a.s. 
se sídlem: Červený Kříž 250, Jihlava 
zastoupená: Ing. Jiřím Šteflem, statutárním ředitelem 
IČO: 13692283 

(dále také jen „strany dohody") 

a 

a 

a 

a 

Stránka 1 z 4 



II. 
Preambule 

Strany dohody prohlašují společnou vůli spolupůsobit na vytvoření efektivních nástrojů pro 
naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (dále jen „RIS") a Krajské přílohy 
Kraje Vysočina Strategie inteligentní specializace ČR (dále jen „krajský annex S3"). Za tímto 
účelem jsou připraveni poskytnout své odborné znalosti a schopnosti. 

III. 
Rada pro inovace Kraje Vysočina 

1. Strany dohody zřizují Radu pro inovace Kraje Vysočina (dále jen „RAPI") jako společný 
vrcholný orgán veřejné správy, veřejného vysokého školství, vědecko-výzkumného a 
podnikatelského sektoru sloužící k naplňování účelu této dohody uvedeném v preambuli. 

2. RAPI bude usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které mají zájem účinně přispět k 
dosažení stanoveného cíle. 

3. Strany dohody se dohodli na následujícím složení RAPI: 
> Kraj Vysočina je zastoupen 2 členy, 
> Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. je zastoupen jedním 

členem, 
> Vysoká škola polytechnická Jihlava je zastoupen jedním členem; 
> Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina je zastoupen jedním členem; 
> Automotive Lighting s.r.o. je zastoupena jedním členem; 
> OPTOKON, a.s. je zastoupena jedním členem. 

4. Předseda RAPI je zástupce Kraje Vysočina. 

IV. 
Role Rady pro inovace Kraje Vysočina 

1. RAPI projednává, konzultuje, navrhuje a prosazuje naplňování RIS a „krajského annexu 
S3" a to zejména v následujících oblastech: 
> určování hlavních směrů realizace, 
> doporučení nových projektů, 
> průběžné vyhodnocování realizace těchto projektů a tím i kontrolování naplňování 

specifických cílů a globálních cílů. 

V. 
Způsob jednání Rady pro inovace Kraje Vysočina 

1. Veškerou agendu RAPI dle této dohody koordinuje předseda, který zároveň navrhuje 
program jednání RAPI a určuje termín jejího konání. V případě nepřítomnosti předsedy 
řídí jednání místopředseda zvolený RAPI z ostatních nominovaných členů. Podklady pro 
jednání RAPI předkládá výkonný orgán implementace RIS, kterým je Odbor regionálního 
rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. Za tímto účelem je koordinátorem RAPI 
ustanoven úředník zařazený na pozicí Vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského 
úřadu Kraje Vysočina. 

2. RAPI zasedá podle potřeby, nejméně však 2x ročně. Na písemnou žádost nejméně 
jedné z účastnických stran svolá předseda RAPI mimořádné jednání a to nejpozději do 
30 dnů od data doručení žádosti. 

3. Jednání RAPI jsou neveřejná, pokud není rozhodnuto jinak. 
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4. Jednání RAPI je svoláváno nejpozději 7 dnů před termínem konání a to písemnou 
pozvánkou, v níž je uveden čas, místo a program jednání, 

5. RAPI jedná a je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina členů. 

6. Všichni členové RAPI mají hlasovací právo. Závěry z jednání se zpravidla schvalují 
bezprostředně po projednání jednotlivých bodů programu a to nadpoloviční většinou 
přítomných členů. 

7. Jednání RAPI se mohou zúčastnit hosté a to bez hlasovacího práva. 

8. Z jednání RAPI je pořizován zápis, který vyhotovuje předsedajícím stanovený 
zapisovatel. Zápis schválí svým podpisem všichni přítomní členové. 

1. Tato dohoda nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran a je uzavřena 
na dobu neurčitou. 

2. Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu této dohody pozbývá platnosti a účinnosti 
Dohoda o spolupráci ze dne 15. 1. 2014. 

3. Dohodu lze ukončit jen s písemným souhlasem smluvních stran, výpovědí nebo 
jednostranným písemným odstoupením s uvedením důvodu. 

4. Účinky výpovědi nastávají po uplynutí výpovědní doby, která činí 1 měsíc ode dne 
doručení výpovědi poslední straně dohody. 

5. Změny dohody mohou být prováděny pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. 

6. Tato dohoda je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá strana 
dohody. 

7. Tato dohoda byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 3. 1. 2017 a o jejím 
uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 0038/01/2017/RK 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

V Jihlavě dne ... .1.7, "02:. 2017 dne 
0 3. 02. 201/ 

MUDr. 
hejtma „ 

prof. Ing. h. c. 

roj vysočina 

Stránka 3 z 4 



V Jihlavě dne 1 3. 02, 2017 V Jihlavě dne ...1.6 "0?" 2017. 

\ é. 

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. 
rektor 

Dr. lng. arch. Jaroslav Huňáček 
předáeda představenstva 

Ing. Ludmila Dočkalová 
místopředsedkyně představenstva 

V  . . . .  d n e  V Jihlavě dne o -

tien Saint-Bonnet 
generální ředitel 

Ing. Jiří 
statutární/ editel 

/' 

\\yy\ \,/'y 
*  i n g .  Jiří Štefl 

General Director 
Chairman 

OPTOKON, a.s., Ič: 13692283 
Coivony Křiž 250, Jihlava 586 02 

tel.: +420 564 040 111/fax;+420 5 4 040 134 
WWW OPTOKON COM 1 
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