
Rámcová partnerská smlouva
 

uzavřená za účelem spolupráce mezi Občanským sdružením Místní akční skupina České
středohoří a Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého kraje.

I.
Smluvní strany

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří
se sídlem : Ploskovice čp. 2, 411 42 Ploskovice
zastoupená ředitelkou paní Věrou Petrů
IČ :  27036952
(dále jen „Sdružení“) 

a

Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje 
IČ : 75108003 
Se sídlem: Na Průhonu č. 270 Vědomice 413 01 Roudnice n.L.
zastoupený předsedou panem Václavem Tylem.
(dále jen „Partner“)

II.
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o partnerství je vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem
dosahování  základních  cílů  a  forem činnosti  obou smluvních stran,  oboustranná výměna
zkušeností a pomoc v prosazování potřeb, za jejichž cílem byla založena Místní akční skupina
České středohoří na straně jedné a které jsou předmětem činnosti Spolku pro obnovu venkova
Ústeckého kraje na straně druhé. Obě smluvní strany si budou aktivně pomáhat v prosazovaní
aktivit směřujících k rozvoji regionu Českého středohoří s důrazem na podporu podnikání a
s tím souvisejících podpůrných aktivit. 

2. Sdružení bude pomáhat Partnerovi zejména v oblastech, které jsou prioritami Sdružení, ale
zároveň se prolínají s činností Partnera. Jedná se hlavně o :  

- Obecnou podporu podnikání se zaměřením na venkovské oblasti.
- Snahu uplatnit a zavést nové služby a posilování dostupnosti a různorodosti služeb pro
širokou  veřejnost  s dopadem  na  vznik  nových  podnikatelských  aktivit  a  podpory
zaměstnanosti.
- Informování o možnostech získání dotací v teritoriu působení Sdružení a Partnera, a to i
pro další subjekty, vzájemná pomoc a podpora pro možnosti  směřování dotací do regionu.
- Průběžné informování o činnosti a nabízených službách Partnera vůči členům Sdružení a
právnickým i fyzickým osobách, které bude Sdružení oslovovat v rámci své činnosti.

3. Partner bude pomáhat sdružení zejména v těchto oblastech : 
- Při péči o prohloubení duchovního a společenského života na venkově. 
- Propagaci obnovy a rozvoje venkova.
- Vytváření podmínek pro spolupráci při obnově a rozvoji venkova. 
- Napomáhání při vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení  a spolků ustavených k
obnově a rozvoji venkova, a to dětí, mládeže i dospělých. 
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- Při možnostech účasti evropské spolupráce při obnově venkova. 
- Spolupráce na realizaci a rozvoji vládního Programu obnovy venkova. 
- Pomoc při vytváření a rozvíjení podpory venkovského života a hájení jeho základních
principů. 
- Při motivaci venkovských občanů k dobrovolné aktivitě

III.
Práva povinnosti smluvních stran

Obě  smluvní strany prohlašují, že se seznámily se stanovami, účelem a předmětem
činnosti  druhého smluvního partnera..  Smluvní  strany se  zavazují  vyvinout  součinnost  ke
vzájemné  spolupráci  a  v rámci  svých  možností  být  nápomocny  druhé  smluvní  straně
v prosazování předmětu a účelu smlouvy dle Čl. II. této smlouvy. 

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1.Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy.

2.Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit
nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy.

3.Smluvní  strany  jsou  povinny  vzájemně  se  informovat  o  skutečnostech  rozhodných  pro
plnění této smlouvy.

4.Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci spolupráce eticky, korektně, transparentně
a  v souladu s dobrými mravy.

V.
Účinnost smlouvy

1.Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.Každá ze  smluvních stran  je  oprávněna od této  smlouvy odstoupit  v  případě,  že  druhá
smluvní strana hrubě  poruší  závazky vyplývající  pro ni z této smlouvy a i  přes písemnou
výzvu neodstraní  následky tohoto porušení  v přiměřené lhůtě  stanovené v takové písemné
výzvě.  Odstoupení  od  smlouvy  je  třeba  učinit  písemnou  formou  a  doručit  druhé  straně.
Součástí  odstoupení  musí  být  specifikace  hrubého  porušení  smlouvy,  které  je  důvodem
odstoupení a specifikace výzvy k odstranění následků tohoto porušení učiněné podle tohoto
článku. Odstoupení je účinné první kalendářní den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
bylo odstoupení doručeno. 

VI.
Ostatní ustanovení

1.Smluvní  strany berou na  sebe  práva  a  povinnosti  vyplývající  z této  smlouvy.  V případě
vzniku sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.

2.Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou
písemných,  postupně  číslovaných  dodatků  podepsaných  oprávněnými  zástupci  obou
smluvních stran.
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3.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

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

5.Tato smlouva je vyhotovena  ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom.

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

V Ploskovicích  dne :    Ve Vědomicích  dne : 11.6.2008

za Občanské sdružení    za Spolek pro obnovu venkova 
Místní akční skupina České středohoří Ústeckého kraje
Věra Petrů, ředitelka        Václav Tyl, předseda

Rámcovou partnerskou smlouvu schválilo Předsednictvo spolku pro obnovu venkova
Ústeckého kraje na zasedání v Třebívlicích dne 10.6.2008.
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