SMLOUVA O PARTNERSTVÍ A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
Článek I.
Smluvní strany
Společnost:
MAS Naděje, o.p.s.
Sídlo:
Lišnice čp. 42, 434 01 Most
IČ:
22801073
Zastupuje:
Bc. Petr Pillár, předseda Správní rady společnosti
Telefon:
725 061 014
E-mail:
info@masnadeje.cz
(dále jen Společnost) společnost není plátce DPH
a
Smluvní partner:
PO:
Sídlo:
IČ:
Zastupuje:
Telefon:
E-mail:
(dále jen Partner)
uzavírají tuto smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci.
Článek II.
Předmět a účel smlouvy
Předmětem této smlouvy je spolupráce za účelem implementace integrovaného nástroje, strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (dále také SCLLD).
Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci SCLLD společnosti
na roky 2021 – 2027.
Smluvní strany budou respektovat Zakládací smlouvu a Statut společnosti v platném znění i další
závazné dokumenty společnosti.
Smluvní strany se zavazují vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy a nesou plnou
odpovědnost za realizaci činnosti a plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění
smlouvy včetně informací o finančním a realizačním řízení probíhajících i ukončených projektů
v době jejich udržitelnosti.
Partner souhlasí s případným zveřejněním svých identifikačních údajů a činností, které provádí
v souvislosti s realizací SCLLD.
Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci SCLLD a z ní vycházejících aktivit eticky,
korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.
Článek IV.
Trvání smlouvy

1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2) Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran podepsané oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
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3) Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět v případě, že druhá smluvní strana
přes předchozí písemné upozornění nadále neplní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy.
Výpověď nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi
prokazatelně doručeno smluvní straně.
4) Ukončením smlouvy podle předchozích odstavců však nesmí být ohroženo plnění účelu smlouvy
a nesmí tím vzniknout újma ostatním účastníkům této smlouvy.
Článek V.
Ostatní ustanovení
1) Smluvní strany na sebe berou práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě vzniku sporů,
budou tyto spory řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
2) Partner stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s veškerou dokumentací MAS Naděje o.p.s.
jako je zakládací smlouva, statut a jednací řád.
3) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou
číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4) V ostatním ve smlouvě neuvedeném se na tuto smlouvu vztahují ustanovení Občanského zákoníku
v platném znění.
5) V případě neplatnosti jakéhokoliv bodu této smlouvy zůstávají ostatní body v platnosti.
6) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
8) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné, svobodné,
vážné a prosté vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem, že si
smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, souhlasí s ní, což stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.
V Lišnici, dne

V ………..……………., dne

………………………………………………………….
Bc. Petr Pillár
Předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s.

………………………………………………………….
Jméno
Funkce
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