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sMLoUVA

o PARTNERSTVÍ e vzÁ,tEMNÉ sPoLUPnÁcl

uzavřená podle zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník

l. Smluvní strany

Místní akční skupina Stolové hory
Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují
zastoupená: Mgr. Jiřím Škopem, předsedou
lč- 227 41 453

a

Dobrovolný svazek obcí Policka
Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují
zastoupená: Vítězslavem Vítkem, předsedou
lČ: 750 17 270

dále oznaČovaníjako ,,smluvní strany", uzavřeli následující smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci (dále jen ,,smlouvu"):

l!. Předmět a úče! smlouvy

Předmětem této smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem
zajiŠtění a realizace dlouhodobého partnerství mezi smluvními stranami. Partnerství si klade
za cíl dlouhodobý, vŠestranný a udržitelný rozvoj regionu Policko, které patří do územní
pŮsobnosti obou smluvních stran, včetně vzájemného poskytování informací, konzultací
a koordinace postupů rozvoje našeho regionu.

lll. Práva a povinnostismluvních stran
'Í. Smluvní strany se dohodli, že budou spolupracovat na přípravě a realizaci projektů. Půjde
zejména o

. dokumenty na přípravu vzájemných strategií,
o projektý podporující propagaci místních výrobků a drobného podnikání,
o projekty zaměřené na vzdělávání,
o projekty zaměřené na práci s dětmi, mládeží a na volnočasové aktivity,
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. projekty pro rozvoj turistiky a cykloturistiky,
o projekty zaměřené na podporu arozvoj místních spolků,
o předávání si různých zkušeností.

2, SmluvnÍ strany si vyhrazují právo účasti na akcích pořádaných v rámci realizace
jednotlivých projektů.
3. Smluvní strany si budou na vyžádání předávat informace, které se jednotlivých projektů
týkajÍ. Jde zejména o související dokumentaci, finance a výsledků akce, pokud to zákon
dovoluje,

lV. Další práva a povinnosti
1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnosti tak, aby dosahovali účelu této smlouvy a jsou
zároveň povinni se zdržovat té čínnosti, která by dosažen í cíle zabraňovala.
2. Smluvní strany mají informační povinnost o skutečnostech rozhodných v této smlouvě
a jednají vždy korektně, eticky, transparentně a v souladu s dobrými mravy.

V. Trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo
PÍsemným odstoupením od smlouvy, a to v případě nedodržení účelu nebo neplnění
povinností této smlouvy jednou ze stran.

vl. ostatní ustanovení
1. Změny této smlouvy lze provádět po vzájemné dohodě pomocí písemných dodatků
podepsaných smluvními stranami.
2,Tato smlouva nabývá platnosti i účinnostiv den podpisu obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se dále řídí obecně závaznými předpisy České republiky.
4, Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení,
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé
a svobodné vŮle a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Polici nad MetujíOn"St # 20É.

:;,irrovolný sl,azek obcí PolicÉa
Masarykovo náměstí 98 !

549 54 Fo[iee nad Metují;
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Mgr. Jiří Škop, předseda MASVítězslav Vítek, předseda DSO Folicka


