SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
I. Strany
Klub absolventů Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
zastoupený: ing. Miroslavem Dvořákem, předsedou
se sídlem: Zemědělská 1, 613 00 Brno
IČ: 26572214
Zaregistrovaná u MV ČR pod číslem VS/1-1/74232/09-R
(dále jen KA)
a
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
zastoupená: Prof. Ing. Jaroslavem Hluškem, CSc., rektorem
se sídlem: Zemědělská 1, 613 00 Brno
zmocněnec pro věcná jednání:
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489
Právní forma: veřejná vysoká škola
(dále jen MZLU)
se dnešního dne dohodly na uzavření této smlouvy o spolupráci

1)
2)

II.
Úvodní ustanovení
KA vznikl jako občanské sdružení s cílem vytváření sítě absolventů MZLU a podpory její
činnosti.
KA má právo užívat logo MZLU na svých materiálech.
III.
Povinnosti MZLU

1)
2)
3)
4)

Vytvářet kulturní zázemí (poskytovat vhodné prostory dle typu akce a možností MZLU)
pro setkávání absolventů, zástupců univerzity a jejích studentů.
Zajistit v Univerzitním informačním systému aplikace (včetně www stránek) nezbytné
pro evidenci absolventů, komunikaci s absolventy a vzájemnou komunikaci absolventů.
Předávat KA informace nezbytné pro její činnost.
Poskytnout KA kancelářské prostory v rozsahu jednoho pracovního místa (kancelářský
nábytek, počítač, tiskárna) a hradit nezbytnou režii (elektřina, připojení k Internetu,
úklid), včetně doručování pošty.
IV.
Povinnosti KA

1)
2)
3)

Členskou základnu tvořit výhradně z absolventů MZLU.
Organizovat pro absolventy MZLU aktivity v souladu se zaměřením MZLU.
Poskytovat oboustranně výhodné služby mezi univerzitou a jejími absolventy.
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4)
5)
6)

1)
2)

3)
4)

5)
6)

Propagovat MZLU, dbát o dobré jméno MZLU a vystupovat v zájmu MZLU, za účelem
jejího rozvoje a podpory v oblasti pedagogické a vědecké činnosti.
Pravidelně informovat vedení MZLU o činnosti.
V rámci stanov KA a v součinnosti s vedením univerzity a jejích součástí se aktivně
zapojovat do činností MZLU.
V.
Závěrečná ujednání
Smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou, a to od XX. května 2009.
Pokud jedna strana poruší některé ustanovení z této smlouvy, bude na porušení
ustanovení druhou stranou prokazatelně upozorněna a neuvede svou činnost do
souladu se smlouvou, může poškozená strana smlouva písemně vypovědět s výpovědní
lhůtou 6 měsíců.
Veškeré změny, vedlejší ujednání a doplňování této smlouvy vyžadují písemnou formu.
Pokud by bylo nebo bude jedno nebo více ustanovení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu neplatné, nebude tímto dotčena platnost zbývajících ustanovení. Smluvní partneři
se zavazují nahradit tato neplatná ustanovení a případné mezery ujednání novými
platnými závazky, které by odpovídaly účelu smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží každá ze stran.
Strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy
potvrzují svým podpisem.

V Brně dne 3. července 2009

V Brně dne 3. července 2009

………………………….……………

……………….………………………..…

Ing. Miroslav Dvořák
předseda KA

Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
rektor MZLU

……………………………………….
Ing. Jiří Urbánek
Místopředseda KA
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