
Smlouva 0 spolupréci
vs:ZS Cerno§ice, pfispévkové organizace

Pod §kolou 447, Cernofiice 252 28
|<":; 61385158
mt: czs13s515s
Zastoupené: Mgr. Ludmilou Zhoufovou
|zhouf0va@zscern05.cz
Tel.: 602 501 121
(déle pouze ,,Z§")

Zodpovédné osoba:
Zodpovédné osoba: Bc. Martin Vodiéka
Email: mvodicka@zscern0s.cz
Tel.: 603 193 320

H

ASK Dipoli flernoéice Dobfichovice z.s.
§térkové 242, Kosof 25226
|C;070s4501
mé; cz070s4501
Zastoupené: Tomééem Vodifikou (zodpovéd né osoba)
tomas.vodicka@askdipo|i.cz
Te|.: 776 366 426
(Déle pouze ,,ASK")

(spolefiné déle jen ,,smluvn|' strany”)

uzavfely niie uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu 0 spolupréci (déle jen ,,sm|ouva”) nésledujiciho znéni:

|.

Uvodni ustanoveni
Smluvni strany pfed uzavFenim této smlouvy bez jakychkoliv vyhrad a pfipominek prohlaéuji, ie maji zéjem na uzavfeni
smlouvy 0 spolupréci, které bude zaloiena na zésadé ekvity a bude vyhodné pro obé smluvni strany.

ll.
Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zévazek smluvnich stran vyvijet aktivity spoéivajici ve vzéjemné spolupréci pfevéiné
v nésledujicich oblastechz

0 Sdileni sportovniho vybaveni ve sportovnim areélu Cernoéice
0 Spréva sportovniho vybaveni



0 Obnova a Udriba sportovniho vybaveni
0 Vzéjemné sportovni spolupréce

III.
Ustanoveni

- Sportovnf vybaveni sméji vyuiivat pouze zaméstnanci ZS a ASK v dobé zévodfi, vyuéovacich a tréninkovvch
jednotek za Uéelem vvuky Zéku ZS a Eleni] ASK.
- Vyuiivéni sportovniho vybaveni se Fidi provoznim Fédem ze dne 10.4.2019, viz. PF|'|oha 6.1. ke smlouvé.
- Na zékladé spolupréce se smluvni strany dohodly, ie Udribu sportovniho vybaveni bude zaji§t'ovat ASK.
- Kaidv rok v zéfi a v L'|n0ru probéhne inventarizace vybaveni a pfipadné dokoupeni sportovniho vybaveni.
na zékladé dohody mezi smluvnimi stranami. Kaidé smluvni strana zakoupi ‘A chybéjiciho vybaveni.
- O cedule a vyvé§en|' provozniho Fédu se staré ASK.
- Inventarizace probihé pod dohledem minimélné jedné osoby z kaidé sm|uvn|' strany a nésledné je zaslané
zpréva 0 inventarizaci na emailyz mvodicka@zscernos, lzhoufova@zscernos, tomas.vodicka@askdipo|i.cz,
jana.lagnerova@askdipo|i.cz, jakub.iunek@askdip0|i.cz, jan.sir0tek@askdipo|i.cz.
- Seznam vybavenfje k vyiédéni u zodpovédnvch osob ZS a ASK.
- Popisové cedule budou na regélech a ve skladovacich prostorech prfilbéiné aktualizovény ASK.
- Vybaveni se zapfiljéuje 3. straném pouze pod pfisnvm dohledem zodpovédné osoby ASK po celou dobu
vvpfijéni doby a pouze p0 véasné pfedchozi dohodé za poplatek 370 KE/ h, kterv bude vyuiitv na Udribu a
obnovu sportovniho vybaveni a néklady spojené s vypfijéenim vybaveni.
- ASK i ZS se zavazuje, ie s podminkami smlouvy a vvpfijénim Fédem dfikladné seznémi zaméstnance,
ktefi budou sportovni vybaveni vyuiivat.

IV.
Sportovni spolupréce

- ASK bude ve svvch tréninkovvch jednotkéch rozvijet pfihlééené iéky ZS v jejich schopnostech a uéit je
nové, pfedevéim atletické dovednosti.
- V pfipadé poFédéni zévodi] nebo jinvch atletickvch akc|' a hodinéch je moiné spolupréce a vvpomoc na
zékladé dobrovolné dohody mezi smluvnimi stranami.
- ASK mfiie na zékladé dohody se ZS prezentovat na vyuéovaci hodiné télesné vvchovy strufiné Einnost ASK
iékfim ZS s moinosti Elenstvi v ASK pod dohledem kvalifikovaného zaméstnance ZS. Prezentovéni nebude
probihat marketingovou formou a bude v souladu s morélnim kodexem. Bude nabidnuta pouze dobrovolné
moinost Elenstvi v ASK a ukézka éinnosti ASK.
- ASK mfiie na zékladé Zédosti od ZS pomoci s pfipravou Zékfi ZS na atletické soutéie.
- ASK se zavazuje, ie v§ichni trenéfi, ktefi navazuji kontakt s iéky nebo Eleny ASK maji platnou trenérskou
tfidu pod Ceskvm atletickvm svazem (déle jen ,,CAS”), podepsanv kodex trenéra, platnou |ékaFskou
prohlidku s povoleni k préci s détmi a mlédeii a smlouvu 5 ASK.
- CA5 spolupracuje s ASK na zékladé projektu: Atletika pro déti a podporuje Einnosti ASK a rozvoj déti na ZS
se kterou ASK spolupracuje.



VI.
Zévéreéné ustanoveni
1. Tato smlouva nabvvé platnosti a Uéinnosti dnem jejiho podpisu oprévnénvmi zéstupci obou smluvnich stran.
2. Tato smlouva se uzaviré na dobu 3 let od podpisu smlouvy. Prodlouieni smlouvy bude ofietreno dodatkem.
3. Smluvni strany se dohodly, ie v pfipadé poru§ovéni a nedodriovéni podminek v této smlouvé stanovenvch, je

kterékoliv ze smluvnich stran oprévnéna od této smlouvy odstoupit, jestliie nedojde k népravé ani po pisemném
upozornéni druhé smluvni strany. Odstoupeni je Uéinné dnem nésledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné
odstoupeni dorufieno druhé smluvni strané.

4. Smluvni strany sjednévaji, ie zaji§t'0véni jejich zévazkfi vyplvvajicich z této smlouvy a jejich vzéjemnou spolupréci
pfi jejim naplfiovéni budou zajiéfovat svvmi povérenvmi zéstupci, a to Bc. Martinem Vodiékou a T0mé§em
Vodiékou. Smluvni stranyjsou oprévnény povéfené zéstupce zménit s tim, ie tato zména je pro obé smluvni strany
zévazné poté, co bylo druhé smluvni strané dorufieno pisemné oznémeni o této zméné.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platnosti originélu, priéemi kaidé strana ze smluvnich stran obdrii
po 2 vyhotovenich.

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi prisluénvmi ustanovenimi zékona E. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku,
v platném znéni a ostatnimi obecné zévaznvmi prévnimi predpisy.

7. Tuto smlouvu lze doplfiovat Ei ménit pouze formou pisemnvch oéislovanvch dodatkfi podepsanvch oprévnénvmi
zéstupci smluvnich stran.

8. Vztahuje-Ii se dfivod neplatnosti jen na nékteré ustanoveni smlouvy, je neplatnvm pouze toto ustanoveni, pokud
2 jeho povahy, obsahu anebo 2 okolnosti, za nichi bylo sjednéno, nevyplvvz-3, ie jej nelze oddélit od ostatniho
obsahu smlouvy.

9. Smluvni strany prohlaéuji, Ze je jim obsah smlouvy dobre zném vcelém rozsahu, je projevem jejich pravé a
svobodné vfile prosté nétlaku a ie jej neuzaviraji v tisni za népadné nevvhodnvch podminek, na dfilkaz Eehoi jejich
oprz-ivnéni zéstupci niie pripojuji své vlastnoruéni podpisy.

V Cernoéicich dne 23.4.2019 V fiernoéicich dne 23. 4. 2019

Mgr. Ludmila Zhoufové Toméfi Vodifika
Feditelka ZS pfedseda ASK
Razitko a podpisy Razitko a podpisy
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Priloha 6.1: Provozni Féd k vyuiiti sportovniho vybaveni

Pfiloha 6.2: Prehled sportovniho vybaveni patfici ZS Cernoéice

Pffloha 6.3: Pfehled sportovniho vybaveni patrici ASK Dipoli


