DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCI
uzavřené dne 25. 3. 2020
mezi níže uvedenými stranami:

Královéhradecký kraj
se sídlem:
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem
IČ:
70889546
DIČ:
CZ70889546
(„Královéhradecký kraj“ nebo „KHK“)
a

Město Trutnov
se sídlem:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
(„Město“)

Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
Mgr. Ivanem Adamcem, starostou
00278360
CZ00278360

(KHK a Město společně „Smluvní strany“)
Preambule
s ohledem na skutečnost, že Město potřebuje hradit výdaje, které Městu vzniknou v rámci v souvislosti s
projektem „Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II“,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870, prioritní osa OPZ: „2 – Sociální začleňování a boj
s chudobou („Projekt“) z jiného bankovního účtu, než z účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy o horizontální
spolupráci uzavřené mezi Smluvními stranami dne 25. 3. 2020 (dále jen „Smlouva o HS“), rozhodly se
Smluvní strany uzavřít v souladu s ust. 29.3 Smlouvy o HS tento dodatek.
Článek 1
Předmět dodatku
V souladu s ustanovením 29.3 Smlouvy o HS se Smluvní strany dohodly na následujících změnách
Smlouvy o HS:
1.1

Původní znění čísla účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy o HS u údajů Města v podobě: „19 124601/0100“ se nahrazuje zněním novým „86-218010287/0100“.

1.2

Původní znění čl. 11.1 Smlouvy o HS se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Město se zavazuje, že veškeré platby v rámci Projektu bude realizovat přes svůj bankovní účet.
Ustanovení v předchozí větě nevylučuje možnost realizovat hotovostní platby po souhlasu KHK
nebo do výše 10 000 Kč bez DPH.“

Článek 2
Závěrečná ustanovení
2.1

Ostatní ustanovení Smlouvy o HS zůstávají v platnosti v původním znění.

2.2

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.

2.3

Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z toho KHK obdrží dvě vyhotovení a Město
obdrží jedno vyhotovení.

2.4

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné
skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

2.5

Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., zákona o krajích (krajské
zřízení): KHK tímto potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou
Královéhradeckého kraje usnesením č. XX/………….……………….. ze dne …..………………

2.6

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní
zřízení): Město tímto potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města
usnesením č. XX/………….……………….. ze dne …..………………

2.7

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že zveřejnění dodatku v Registru
smluv zajistí KHK. Potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ze strany správce
Registru smluv bude zasláno na kontaktní e-mail či datovou schránku Smluvních stran.

V Trutnově, dne DOPLNIT

V Hradci Králové, dne DOPLNIT

………………………………………
Za Město: Mgr. Ivan Adamec
starosta

…………………………………………
Za KHK: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

