Krajská knihovna Karlovy Vary
a
(

obec valeč

VEREJNOPRAVNI SMLOUVA
O NÁKUPU A ZPRACOVÁNÍ
KNIHOVNÍCH FON DŮ POŘÍ ZENÝCH
Z PROSTŘEDKŮ PROVOZOVATELE
KNIHOVNY (OBCE) A JEJICH
DIsTRIBUcE V RocE 2o18

Dle ustanovení§ 2 písm. h), ve spojenís ustanovením § 11 odst. 3 zákona č,257l200I Sb. o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informační,ch služeb (dále jen ,,knihovní zákon") a
ustanovení § 159 a násl, ,á't ona č. 5O0/2O04 Sb. správní řád v platném znění (dále jen ,,SŘ')

SMLUVNI STRANY:

Krajská knihovna KarIovy Vary
Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 378184, PSČ 36006

Identifi kačníčíslo:70966206

zastoupená ředitelem PaedDr. Vratislavem Emlerem
Bankovní spojenÍ: Komerčníbanka Karlovy Vary, čísloúčtu: 5165 440277 l 0100
(dá/e

jen ,,Krajská knihovna")

a

obec valeč
Sídlo: Valeč, Náměstí tlg,364 55 Valeč
Identifi kačníčíslo:255II4
zastoupená starostou Josefem Kubařem
(dále jen ,,Obec")

PreambuIe:
A. Dle

ustanovení § 2 písm, h) knihovního zákona vykonává Krajská knihovna tak zvané
regionální funkce, v jejichž rámci Krajská knihovna a dalšíjí pověřené kníhovny poskytují
základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinačníslužby, budují
výměnné fondy a zapŮjčují rnýměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další
nezbytné Činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a
informačních služeb a současně

B.

Dle ustanovení § 11 odst. 3 knihovního zákona Krajská knihovna plní a koordinuje plnění
regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji, kdy smlouva o přenesení
regionálních funkcí na vybrané základní knihovny musí mít písemnou formu a

C.

Dle Metodického pokynu MinistersWa kultury k zajišt_ění výkonu regionálních funkcí knihoven
a jejich koordinaci na Území Ceské republiky, C.j.: MK 6741012014 se pro zajištění
rovnoměrného rni konu regionálních funkcí
systému knihoven se stanoví standard
jednotlivých druhŮ služeb, jimiž jsou regionální funkce naplňovány, mezi něž patří, mimo jiné,
nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obce)
a jejich distribuce.

v

Smluvní strany se dohodly, podle ustanovení §..2 písm. h), ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3
knihovního zákona a ustanovení § 159 a násl. SŘ na uzavření této

vEŘEJNopnÁní sMlouvy o NÁKupu A zpRAcovÁní KNIHovnícn
FoNDů poŘÍzenÝcn z pRosrŘeorů pRovozovATELE
KNIHOVNY (OBCE) A JEJICH DISTRIBUCE (dále jen ,,Smlouva")

1. VYMEZENÍ PoJMŮ
1.1.

t,2,
1,3,

Výměnným fondem se rozumí knihovní fond, ktery vzntká mimo jiné nákupem knih za finanČní
prostředky obcí a ktený se dle potřeb a požadavkůjednotlirnich smluvně vázaných knihoven
okresu Karlovy Vary přesunuje mezi těmito knihovnami. Seznam knih, které obec vlastní a
které jsou součástítohoto r,niměnného fondu, je uložen v Krajské knihovně K. Vary a je
průběžně aktualizován.
Budováním a aktualizací knihovního fondu se rozumí nákup, evidence a odborné zpracování
knih, dále revize knihovního fondu a vyřazování poŠkozených a neaktuálních knih.
Automatizovaný knihovní systém Clavius REKS je regionální knihovní systém, provozovaný za
účelemsprávy výměnného knihovního fondu a manipulace s ním a je uŽÍvaný téŽ obcÍ.

2. pŘEDMĚr
2.t.

2,2,

sulouw

Smluvní strany shodně prohlašují,že za účelemzajištěnířádného plnění povinnostl,
vypl,fuajících pro obě smluvní strany z knihovního zákona, zejména pak z ustanovení § 2
písm. h), ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 knihovního zákona uzavírajítuto smlouvu,
jejímžpředmětem je na straně jedné závazek na straně Obce, poskytnout Krajské knihovně
finančníprostředky ve rnýši v této smlouvě dále uvedené, a na straně druhé závazek Krajské
knihovny za §rto finančníprostředky provést nákup a odborné zpracování knih, zpŮsobem dále
uvedeným.
Dále je předmětem této smlouvy na straně jedné závazek Obce poskytnout Krajské knihovně
příspěvek na provoz systému Clavius REKS a na straně druhé závazek Krajské knihovny provést
update systému Clavius REKS,

2,3.

3. poDMíNKy pLNĚnÍ zÁvnzKu pRovÉsT NÁKup A oDBoRruÉ zpnncovÁNÍ KNIH A
ZAJISTIT UPDATE SYSTÉMU CLAVIUS REKS

..

Krajská knihovna se zavazuje zajistit v průběhu roku nákup knih a provést jejich odborné
zpracování (dále jen ,,Knihovnífond"), a to v termínu do 31. 12.20t8,
3,2, Krajská knihovna se zavazuje Knihovní fond předat Obci nejpozději do konce Února
následujícího roku, a to na základě předávacího protokolu - seznam vŠechknih nakoupených
za příspěvek obce v daném roce.
Předaný zpracovaný Knihovnífond se stává majetkem Obce.
Obec se zavazuje poskytovat dle potřeby a požadavkůKrajské knihovny Knihovní fond do
Výměnného fondu.
Krajská knihovna se zavazuje provést v daném roce update systému Clavius REKS, ktený je
využívánv knihovně Obce,
Obec se zavazuje uhradit náklady na nákup knih, náklady za odborné zpracování knih a za
provedení update automatizovaného knihovního systému, bud' jednorázově do 31. 1. 2018 ve
výši 8.450 Kč, nebo v pololetních splátkách, první část do 31, 1.2018 a druhou Část do
15.7. 2018, a to na Účet Krajské knihovny uvedený v záhlaví této Smlouvy.
prostředkŮ, nejpozději do
3.7. Krajská knihovna se zavazuje předložit Obci doklady o užitífinančních
konce února následujícího roku.
3.8. obě smluvnístrany prohlašujíže je jim znám obsah Metodického pokynu Ministerstva kultury k
zajištěnívýkonuregionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na ÚzemÍCeské republiky, C.j,:
vk arunl2ol4, kteryi upravuje podrobnosti plnění regionálních funkcí knihoven dle ustanovení
§ 2 písm. h) knihovního zákona. Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s tímto
metodickým pokynem.

4. DoBA TRVANI SMLoUVY

4.L.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do doby splněnívšech závazkŮ smluvních stran.

5. UKoNčENÍSMLoUVY
5.1.

Tuto veřejnoprávní smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou, bez udání dŮvodu,

5,2,

doručenívýpovědi.
Bez ohledu na případné ukončenísmlouvy inýpovědí dle tohoto článku musí strany splnit své
finančnízávazky dle této smlouvy, pokud již bylo druhou stranou plněno, Či bylo zapoČato s
plněním.

s rnýpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní doba počínáběžet první den měsíce následujícího po

o. zÁvĚnrčruÁ usrnNovENí

6.1. Smlouva nab,ývá platnosti a účinnostiokamžikem jejího podpisu vŠemismluvními stranami.
6,2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdržíkaŽdý z ÚČastníkŮ této
6.3.
6,4.

smlouvy. Každévyhotovení má právnísílu originálu,
Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě zániku kterékoli ze smluvních stran přechází
práva a závazky z této smlouvy na právní nástupce zaniklé smluvní strany.
Smluvní strany poWrzují autentičnost smlouvy a prohlaŠujÍ, Že si smlouvu přeČetly, s jejím
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdirných údajů,z jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nernýhodných podmínek, coŽ
stvrzují svým podpisem,
n
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KRAJ§'KA KNIIrol/N,A,
KARI-íIVV VARV
Závodní 378/&4

360 06 Karlovy Vary

lČ: 70966206 Tel.: 354

222826

,'/
Krajská knihovna Karlovy Vary
PaedDr. Vratislav EmIer, ředite!

Obec Valeč

Josef Kubař, starosta

