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SMLOUVA O SPOLUPRACÍ 

uzavřená podle § 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve zněni 
pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami 

Vysočina 
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Tomáš Skaryd, radní kraje 
IČ:70890749 

(dále jen „kraj") 

a 

MĚSTO HROTOVICE 
se sídlem: nám. 8 května 1, 675 55 Hrotovice 
zastoupené: Antonínem Mlynářem, starostou 
IČ: 00289426 

(dále jen „organizace") 

Článek 1 
Předmět a účel smlouvy 

Předmětem této smlouvy je spolupráce Památníku F. B. Zvěřiny, se sídlem nám. 8 května 1, 
675 55 Hrotovice (dále jen „památník"), za který je oprávněna jednat organizace, a kraje 
na projektu CZ. 1. 11/2.2.00/06.00 938 „Muzea a galerie na Vysočině on-line" realizovaném 
krajem, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihovýchod. 
Účelem této spolupráce je zlepšit prezentaci movitého kulturního dědictví sbírkotvorných 
institucí kraje a tím zvýšit návštěvnost nejenom muzeí, galerií a pamětních síní, ale potažmo 
i celého kraje. 

Článek 2 
Povinnosti organizace 

1) Organizace se zavazuje po celou dobu realizace projektu, tj do 31. 10. 2012, 
spolupracovat s odbornými garanty projektu, kterými jsou Mgr. Ondřej Hájek, ředitel 
Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, Mgr. Luboš Anděl, kurátor sbírek 
Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Mgr. Aleš Seifert, ředitel Oblastní 
galerie Vysočiny v Jihlavě (dále jen "odborní garanti"). 

2) Organizace se zavazuje umístit informační kiosek na veřejně přístupném místě v sídle 
památníku a dále zajistit připojení informačního kiosku k internetové síti tak, aby minimální 
rychlost připojení byla v každém okamžiku minimálně 2MB, a to po celou dobu 
udržitelnosti projektu, tj. po dobu pěti let od ukončení projektu. 
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3) Organizace se zavazuje, že bude poskytovat součinnost při výběru a digitalizaci 
sbírkových předmětů odborným garantům, zejména, že předloží Mgr. Ondřeji Hájkovi 
seznam sbírkových předmětů, které budou digitalizovány a zveřejněny, a že bude 
na úplnosti seznamu spolupracovat s odbornými garanty. 

4) Organizace se zavazuje poskytovat odborným garantům informace o zveřejňovaných 
sbírkových předmětech v základní struktuře uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a dále 
dle pokynů garantů. 

5) Organizace se zavazuje umožnit digitalizaci a zveřejnění digitalizovaných sbírkových 
předmětů. K tomuto účelu se organizace zavazuje bezplatně zapůjčit vybrané sbírkové 
předměty na dobu nezbytně nutnou Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci, 
popř. Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě za účelem jejich naskenování popř. nafocení. 
Zapůjčení sbírkových předmětů bude řešeno prostřednictvím smluv o výpůjčce mezi 
organizací a Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací nebo Oblastní galerií 
Vysočiny v Jihlavě. V dohodnutých případech, kdy povaha sbírkových předmětů 
neumožňuje manipulaci či přepravu, budou sbírkové předměty digitalizovány v sídle 
památníku. 

6) Organizace se zavazuje umožnit zveřejnění údajů o památníku na webových stránkách 
projektu ve struktuře: název, sídlo, otevírací doba, fotografie, vstupné, stručný popis 
památníku, kontakt, odkazy na webové stránky památníku a dále spolupracovat 
na aktualizaci údajů, a to po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu pěti let 
od ukončení projektu. 

Článek 3 
Povinnosti kraje 

1) Kraj se jako nositel projektu zavazuje zajistit digitalizaci sbírkových předmětů a jejich 
zveřejnění a zpřístupnění na webových stránkách projektu a webových stránkách kraje. 

2) Kraj se zavazuje zajistit servis informačních kiosků po celou dobu udržitelnosti projektu. 

3) Kraj se zavazuje poskytovat součinnost organizaci po celou dobu realizace a po dobu 
udržitelnosti projektu. 

4) Kraj se zavazuje prezentovat a ve spolupráci s organizací aktualizovat informace 
o zapojeném památníku ve struktuře: název, sídlo, otevírací doba, fotografie, vstupné, 
stručný popis památníku, kontakt, odkazy na webové stránky památníku. 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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2) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

3) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Základní struktura informací poskytovaných 
zapojenými organizacemi k jednotlivým sbírkovým předmětům. 

4) Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy. 

6) Tato smlouva pozbývá platností dnem ukončení udržitelnosti projektu, nejpozději 
31.12. 2017. 

7) Rada kraje Vysočina na svém zasedání dne 31. 8. 2010 usnesením č. 1304/27/2010/RK 
rozhodla uzavřít tuto smlouvu. 

a a -00- 2010 

V Jihlavě dne 

Za kraj Vysočina: Za organizaci: 

Vysociwci | 

«k«a 57,587 33 lM»^ <-

Ing. Toroáaíškaryd 
radní kraje 
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Příloha č. 1: 

Základní struktura informací poskytovaných zapojenými organizacemi k jednotlivým 
sbírkovým předmětům 

Zapojená organizace je povinna ke každému sbírkovému předmětu poskytnout relevantní 
informace v následující struktuře: 

Název sbírkového předmětu: 

Autor (pokud je znám): 
Ke každému autorovi bude uveden stručný životopis. 

Datace: 
Datace bude uvedena konkrétním datem, pokud je přesné datum známo, popřípadě odhadem 
od-do. Předmět bude také zařazen do historického období (gotika, baroko, 1. světová válka, 
atd.). 

Místo uložení: 
Název organizace, která sbírkový předmět spravuje, a kde je sbírkový předmět expozičně 
deponován (v případě, že daný předmět není expozičně deponován, uvede organizace 
„nedeponován"). 

Materiál / technika: 
Z jakých materiálů se sbírkový předmět skládá, jakou technikou je sbírkový předmět vytvořen. 

Rozměry: 
Budou uvedeny relevantní údaje o velikosti předmětu (šířka, výška, délka, hmotnost). 

Charakteristika předmětu: 
Každý předmět bude popsán výstižným textem, který bude obsahovat například následující 
údaje (pokud jsou organizaci tyto údaje známy): 

-popis sbírkového předmětu, 
-zařazení sbírkového předmětu do dobového kontextu, 
-k čemu sbírkový předmět sloužil, 
-kde se sbírkový předmět vyskytuje, 
-proč a jak sbírkový předmět vznikl, 
-komu patřil, 
-o čem sbírkový předmět vypovídá, 
-atd. 

Odkazy na relevantní literaturu 
Ke každému předmětu bude uvedena relevantní literatura - beletrie, odborná literatura, 
populárně naučná, světová, česká, regionální (pokud jsou organizaci tyto údaje známy), 

-literatura pojednávací o době, kdy sbírkový předmět vznikl, kdy byl používán, 
-literatura o autorovi sbírkových předmětů, 
-literatura, která se vztahuje ke sbírkovému předmětu, 
-literatura o místě, kde byl sbírkový předmět používán, 
-atd. 
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