
 

 

 

 

 
 

 

        č. j.  Ř 382/2020 

 

Smlouva o spolupráci na realizaci projektu 
 č. iKAP3/2020/S49 

 

Partner projektu: 
Název: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace  
Sídlo: Lipová 233/20, 602 00 Brno 
IČ: 44993447 
Statutární zástupce: Mgr. Hana Korvasová, ředitelka Lipky 
/dále jen Lipka/  
 
a 
 
Spolupracující škola:  
Název: Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno - venkov, p. o. 
Sídlo: č.p. 113, 664 55 Moutnice 
IČ: 70983585 
Statutární zástupce: Mgr. Milena Emmerová 
Kontaktní osoba:    Milena Emmerová 
email:  zsmoutnice@centrum.cz 
/dále jen spolupracující škola/ 
 
uzavírají tuto smlouvu: 
 

I. Úvodní ustanovení 

1. Účelem této smlouvy je spolupráce při realizaci projektu „Implementace KAP JMK II” s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177, klíčové aktivity 02: Podpora podnikavosti a kreativity. 

2. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem. Příjemcem je 

Jihomoravský kraj. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je partnerem projektu a garantem klíčové 

aktivity 02: Podpora podnikavosti a kreativity. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je spolupráce mezi Lipkou a spolupracující školou na realizaci klíčové aktivity 02: Podpora 

podnikavosti a kreativity (KA02). Klíčová aktivita se skládá ze 6 podaktivit, na kterých může spolupracující škola 

participovat: 

1. KA02-1 P-ZÁZEMÍ 
2. KA02-2 P-SBOROVNA 
3. KA02-3 P-KONFERENCE 
4. KA02-4 P-PROGRAMY 
5. KA02-5 P-PROGRAMY SDÍLENÉ Z JINÝCH REGIONŮ 
6. KA02-6 P-KREATIVITA 

 
2. Tato smlouva upravuje podmínky zapojení do dvou podaktivit, P-SBOROVNA a P-PROGRAMY. Podrobnosti k 

plánovanému způsobu realizace podaktivit byly školám zaslány v dokumentu „Nabídka zapojení do klíčové aktivity 



 

 

 

 

 
 

 

Podpora podnikavosti a kreativity v projektu Implementace KAP JMK II pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v Jihomoravském kraji“ a 

spolupráce bude z tohoto dokumentu vycházet.  

 

III. Specifikace aktivit smluvních stran 

1. Rozsah zapojení spolupracující školy do aktivit projektu je obsahem Přílohy č. 1 této smlouvy s názvem Zapojení školy 
do klíčové aktivity Podpora podnikavosti a kreativity v projektu Implementace KAP JMK II (dále jen Příloha č. 1). 

2. Výpisy odstavců dokumentu „Nabídka zapojení do klíčové aktivity Podpora podnikavosti a kreativity v projektu 
Implementace KAP JMK II pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v Jihomoravském kraji“ popisujících, k čemu se u konkrétních 
podaktivit a programů zavazuje Lipka a k čemu se zavazuje spolupracující škola, jsou shrnuty v Příloze č. 2 této 
smlouvy s názvem Práva a závazky smluvních stran při realizaci dílčích aktivit projektu (dále jen Příloha č. 2). 

3. Lipka se zavazuje: 

- zajistit realizaci aktivit projektu, klíčové aktivity 02: Podpora podnikavosti a kreativity, v souladu s projektovou 
žádostí, pravidly výzvy OPVVV, ve které je projekt podpořen a Přílohou č. 2, 

- umožnit spolupracující škole bezplatné zapojení do aktivit projektu minimálně v rozsahu uvedeného v Příloze  

        č. 1. 

4. Spolupracující škola se zavazuje: 

- zapojit se do aktivit projektu minimálně v rozsahu a termínech popsaných v Příloze č. 1,  

- zajistit realizaci aktivit v souladu s Přílohou č. 2, 

- umožnit P-koordinátorům, vyjmenovaným v Příloze č. 1, účast na zvoleném studiu v potřebném rozsahu, 

- umožnit P-koordinátorům a garantům, vyjmenovaným v Příloze č. 1, realizaci koordinační činnosti na škole 
v oblasti podpory podnikavosti a kreativity, 

- informovat Lipku o změnách kontaktů a dalších údajů školy, P-koordinátorů a garantů nebo jiné důležité 
informace, které nastanou v průběhu realizace projektu, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od vzniku změny, 

- informovat Lipku o změnách v pracovně-právním vztahu mezi školou a pedagogem (zaměstnancem školy) nebo 
o vzniku dlouhodobých překážek v práci pedagoga (zaměstnance školy) zapojeného do projektu Implementace 
KAP JMKI II, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od vzniku změny. 

5. Účast spolupracující školy na projektu je bezplatná. 

6. Účast spolupracující školy na projektu nezakládá žádný nárok na finanční plnění ze strany Lipky. Poskytnutí finančních 
prostředků na realizaci vybraných žákovských miniprojektů v rámci některých aktivit bude řešeno samostatným 
smluvním ujednáním s vybranými školami v okamžiku jejich výběru pro realizaci. 

7. Upřesnění podrobností a zajištění pobytových programů se žáky v rámci některých aktivit projektu bude řešeno 
samostatným smluvním ujednáním s vybranými školami v okamžiku přípravy jejich realizace. 

 

 

IV. Trvání smlouvy, ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace projektu. Ukončení realizace projektu je 
plánováno na konec srpna 2023. 

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



 

 

 

 

 
 

 

V. Ostatní ujednání 

1. V případě vzniku sporů mezi smluvními stranami budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních 
stran. 

2. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných, postupně 
číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu. Dvě vyhotovení 

náleží Lipce, jedno vyhotovení náleží spolupracující škole.  

6. Smluvní strany prohlašují, že se vzájemně seznámily a budou se řídit podmínkami dle ustanovení § 34 zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením EP a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Škola 
poskytne Lipce fotodokumentaci, případně videozáznamy pořízené z aktivit projektu, obojí bez přímé identifikace 
osob. Lipka je oprávněna tuto fotodokumentaci a videozáznamy použít pro propagační účely projektu a propagaci 
Lipky, a to zveřejněním zejména v propagačních materiálech, na webových stránkách, sociálních sítích a/nebo ve 
sborníku Lipky. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za 
jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

Přílohy smlouvy 

Příloha č. 1  Zapojení do klíčové aktivity Podpora podnikavosti a kreativity v projektu Implementace KAP JMK II  

Příloha č. 2  Práva a závazky smluvních stran při realizaci dílčích aktivit projektu 

Příloha č. 3  Pracovní náplň P-koordinátora v projektu Implementace KAP JMK II 

Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 

 

 

 

 

 ............................................ ............................................ 

 Mgr. Hana Korvasová       

 ředitelka Lipky ředitel(ka) školy, organizace 

 

 

V Brně dne:         V   dne: 
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