Smlouva o spolupráci

Muzeum regionu Valašsko, p.o.
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
IČO: 00098574
Zastoupené: lng. Milanem Půčkem, MBA, PhD., ředitelem
(dále jen muzeum)
a
Muzejní společností ve Valašském Meziříčí, o. s.
Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 14612488
Zastoupené: Janem Suchým, předsedou sdružení
(dále jen muzejní společnost)
Tímto uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu, na jejímž základě budou
rozvíjet vzájemnou spolupráci v rámci organizace kulturních akcí a osvětové činnosti
(publikace, besedy, přednášky) v rámci města Valašského Meziříčí a celého regionu Valašska
dle níže uvedených článků smlouvy.
Čl. I
Předmět smlouvy
Smluvní strany se zavazují vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci při přípravě
aktivit, zaměřených na muzejní činnost, společně vyvíjet iniciativu, vedoucí k popularizaci a
prezentace muzejnictví veřejnosti města Valašské Meziříčí i celého regionu Valašska a
podílet se na kulturních aktivitách v rámci Zlínského kraje.
Čl. II
Závazky smluvní stran
Muzeum se zavazuje:
1. Bezúplatně poskytovat prostory zámku Kinských ve Valašském Meziříčí vhodné pro

pracovní schůzky členů muzejní společnosti v rozsahu: max. 12 krát ročně, během otevírací
doby muzea a po předchozí domluvě. Výjimku potvrzuje ředitel muzea.
2. Bezúplatně poskytovat technické vybavení muzea (dataprojektor, notebook)
při aktivitách muzejní společnosti, které to vyžadují a které proběhnou v prostorách
muzea (pokud nebudou momentálně potřeba pro muzejní účely)
3. Bezúplatně poskytovat část plochy vitríny, která je pronajata Muzeem regionu
Valašsko, na Náměstí a u autobusového nádraží za účelem vyvěšení informací
muzejní společnost (termíny schůzí, přednášky, besedy) v případě, že nebudou vitríny plně
obsazeny.

Muzejní společnost se zavazuje:
1. Zhotovit a průběžně doplňovat seznam sběratelů a pamětníků z regionu
Valašskomeziříčska
2. Aktivně pomáhat muzeu při plnění jeho poslání a to především v oblasti
sbírkotvorné a dokumentační práce (např. upozorněním na významné předměty
pro region, pomoc při dataci, lokalizaci či určení vybraného sbírkového materiálu)
3. Bezúplatně poskytovat k výstavním účelům 10 ks dřevěných panelů
4. Muzejní společnost se bude podílet na spolupráci s muzejním časopisem
,,Valašsko – vlastivědná revue" poskytováním informací a fotografických
dokumentů o historii a činnosti Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí.
Obě strany se dále zavazují:
Společně se podílet na získávání finančních prostředků (formou grantů, sponzorských
darů, dotací z města i kraje atd.) na zabezpečení společně připravovaných aktivit,
vyplývajících z této vzájemné spolupráce.
V případě, že se vyskytnou další možnosti spolupráce nebo záležitosti přesahující
rámec této uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci mezi oběma stranami, budou
řešeny formou dodatku.
Dodatek I.
Odpracuje-li řádný člen Muzejní společnosti pro muzeum (minimálně) 20
brigádnických hodin za kalendářní rok, a získá o tom potvrzení, má nárok

(po předložení tohoto potvrzení a platného členského průkazu) navštívit
v následujícím kalendářním roce přednášky, výstavy a komorní večery pořádané muzeem
bezplatně.
Přípravou i potvrzováním brigádnické práce je pověřena: Mgr. Jana Tkáčiková
Čl. III
Závěrečné ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena v dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá
smluvní strana obdrží o jednom výtisku. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami na dobu 10 let (neurčí – li ředitel muzea jinak).

Ve Valašském Meziříčí dne ..............

Ve Vsetíně, dne .................

