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Název dokumentu: Dohoda o ukončení platností Smlouvy o zajištěni činnosti základních 
knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou 
Vysočiny ze dne 30. 6. 2009. 

Dohoda o ukončení platností Smlouvy o zajištěni činnosti základních 
knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou 
Vysočiny ze dne 30. 6. 2009. 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 

Schváleno: RK Datum: 23.8.2016 Č.usnesení: 1481/26/2016/RK 

Dokument uložen u: OddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Město Havlíčkův Brod 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis Vil \ 

Zpracoval: OKPPCR/I. Schallnerová /TI4 Air-. v \ 
Projednáno s: 

/ * y 
Právní kontrola: OKPPCR/E. Herzánová s/f f, 
Předkládá: OKPPCR/L. Seidl /I'M. 20if SL ^ 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OKPPCR/L. Seidl /iv r )#«" f. • 
Zodpovídá: Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00267449), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: schallnerova, datum ověření: 19.09.2016 11:17:08): 

Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova 
Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny ze dne 30. 6. 2009. 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o zajištění činnosti základních knihoven 
v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou Vysočiny 

f) A JpOj?/# 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 6. 2009 WJ fifWQ. ^ ! 1 
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i. 
Město Havlíčkův Brod 
se sídlem: 
zastoupené: 
IČO: 
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „město") 

Havlíčkovo nám. 57, Havlíčkův Brod 
Mgr. Janem Teclem, MBA, starostou města 
00267449 
Komerční banka Havlíčkův Brod 
9005-327521/0100 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „kraj") 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
70890749 
CZ70890749 
Sberbank CZ, a.s., Jihlava 
4050004999/6800 

II. 

1. Město a kraj (dále též „smluvní strany") uzavřely dne 30. 6. 2009 Smlouvu o zajištění 
činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu Krajskou knihovnou 
Vysočiny, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva"). 

2. Smluvní strany se dohodly na ukončení platnosti této smlouvy, a to dohodou smluvních stran 
ke dni 31. 12. 2016. 

III. 

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem 1.1. 2017. 

2. Město výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody a smlouvy, a to včetně podpisů, 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní kraj. 

4. Smluvní strany této dohody prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou svéprávnost 
a že tuto. dohodu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, že šiji řádně přečetly á jsou srozuměny sjejím obsahem. 
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5. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Po jednom 
vyhotovení obdrží každá smluvní strana. 

6. Uzavření této dohody bylo projednáno Radou Kraje Vysočina dne 23. 8. 2016 a schváleno 
usnesením č. 1481/26/2016/RK. 

7. Uzavření této dohody bylo projednáno Radou města Havlíčkův Brod dne 19. 9. 2016 a schváleno 
usnesením č. 774/16. 

V Havlíčkově Brodě dne 

29. 69. ?C 

V Jihlavě dne. 

Mgr. Jam Téci, MBA 
starosta \mesta 

MUDr. Jiří Běh 
hejtman kraje 

Stránka 2 z 2 


