
Dohoda o ukončení smlouvy 

č. SMOL/OSTR/36/2022/LHM 

č. SML/1566/2022 

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

na vypracování koncepční části integrované strategie ITI 
(dále jen „Dohoda“) 

 

č. smlouvy u poskytovatele dotace:  SML/1681/2020 

č. smlouvy u příjemce dotace:   OSTR/DOT/2891/2020/Zem 

SMOL/OSTR/38/2020/DSt 

 

 uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Přerov 

Se sídlem  Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2 

IČO:    00301825 

DIČ:   CZ00301825 

Zastoupené  Ing. Petrem Vránou, primátorem statutárního města Přerova 

ID datové schránky:  etwb5sh 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov 

číslo účtu: 1884482379/0800 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

 

 Statutární město Olomouc 

Se sídlem Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc 

IČO: 00299308 

DIČ: CZ 00299308 

Zastoupené  Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA, primátorem statutárního města Olomouce 

 ID datové schránky:   kazbzri 

 Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc 

 číslo příjmového účtu:  19-1801731369/0800 

 (dále také jen „Příjemce“)  

 

 (společně dále jen jako „Smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

dohodu o ukončení smlouvy 

 

 

Článek I. 

Ukončení smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že ke dni … ukončí výše uvedenou veřejnoprávní smlouvu   o  

 poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované strategie ITI ze dne 10. 12.  

 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2021. 

 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že nedošlo k čerpání dotace, příjemce tedy není povinen vrátit 

peněžité plnění či jeho část a příjemce zároveň není povinen poskytovateli zaslat vyúčtování 

dotace.  

 



3. Smluvní strany prohlašují, že závazky obou smluvních stran, vyplývající z výše specifikované 

smlouvy, jsou tímto vyrovnány v plném rozsahu a žádná ze smluvních stran nevznáší v této 

souvislosti žádné nároky. 

 

 

 

 

Článek II. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 

dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí Příjemce. 

 

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Příjemce prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno na … schůzi Rady města Olomouce 

dne …, usnesením č. … 

 

4. Poskytovatel prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Zastupitelstvem města Přerova 

dne … usnesením č. … 

 

5. Tato dohoda je podepsána v 1 originále elektronicky pomocí uznávaných elektronických 

podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že ji učinily 

svobodně a bez nátlaku, a že rozumí jejímu obsahu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své 

podpisy. 

 

 

 

V Přerově  

 

Za poskytovatele: 

V Olomouci 

 

Za příjemce: 

 

 

 

Ing. Petr Vrána  Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

primátor  primátor 

 

 


