Dohoda o narovnání
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2: Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji č. OLP/1256/2016
uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7964250217/0100
dále jen "poskytovatel"

a

Město Turnov
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. Tomáš Hocke, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1263075359/0800
dále jen "příjemce"

takto:

Článek I.
Předmět narovnání
1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o narovnání uzavřely s cílem upravit mezi nimi
níže uvedená sporná práva a povinnosti vzniklá na základě smlouvy o poskytnutí účelové

dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Kultura, památková péče a
cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji č.
OLP/1256/2016, kterou smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2016 (dále jen „smlouva“).
2. Dle článku III. odst. 4 smlouvy se příjemce zavázal, že zrealizuje projekt "Hrad
Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého - obnova střešní krytiny" v termínu od 5. 9. 2016
nejpozději do 31. 10. 2016. Z důvodu nepříznivého počasí a nepředvídatelných zjištění
během realizace týkajích se statického narušení konstrukce krovu, se realizace projektu
zpozdila. V souladu s ustanovením článku III. odst. 15 smlouvy požádal příjemce
poskytovatele o změnu projektu, která spočívá ve změně termínu realizace projektu do
30. 6. 2017. Učinil tak prostřednictvím dvou žádostí. První žádost o prodloužení termínu,
zdůvodněná nepříznivými klimatickými podmínkami, byla poskytovateli doručena
osobně dne 29. 9. 2016, tedy v termínu, který stanovuje smlouva (nejdéle 30 dnů před
ukončením realizace projektu uvedeného v článku III. odst. 4 smlouvy). Následně
příjemce informoval poskytovatele o dalších okolnostech, které zapříčinily další
prodloužení termínu realizace. Příjemce tak podal druhou žádost o prodloužení termínu,
zdůvodněnou statickým narušením krovu, které je před pokládkou nové střešní krytiny
nutné vyřešit. Žádost byla poskytovateli doručena osobně dne 31. 10. 2016. Příjemce
podal žádost nejdéle 30 dnů před žádáným (změněným) termínem ukončení realizace
projektu 30. 11. 2016. Příjemce postupoval v souladu s uzavřenou smlouvou, ale
vzhledem k situaci, kdy se kvůli volbám do krajského zastupitelstva nekonalo v období
po předložení žádosti příjemcem jednání zastupitelstva, nebylo možné žádost objektivně
projednat dříve.
3. Mezi smluvními stranami tak vznikl spor o to, zda byl dodržen termín realizace projektu
uvedený v článku III. odst. 4 smlouvy.
4. Vzhledem k tomu, že žádosti příjemce byly podány v souladu se smlouvou a k tomu, že
včasnému projednání těchto žádostí bránila nadepsaná objektivní okolnost, mají smluvní
strany za to, že ze strany příjemce nedošlo k nedodržení termínu realizace projektu. Touto
dohodou se termín realizace prodlužuje v souladu se žádostmi příjemce. V návaznosti na
termín realizace se prodlužuje i termín závěrečného vyúčtování.
Článek II.
Narovnání
1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohodly na níže uvedeném narovnání.
2. Termín ukončení realizace projektu uvedený v článku III. odst. 4 smlouvy se prodlužuje
nejpozději do 30. 6. 2017.
3. Termín závěrečného vyúčtování projektu uvedený v článku III. odst. 7 smlouvy se
prodlužuje nejpozději do 19. 8. 2017.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden

obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní
poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tato
dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněna. Příjemce
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude
zveřejněna poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a
to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před
tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 61/V/16/ZK ze dne 29. listopadu 2016.
6. Příjemce prohlašuje, že dohoda byla schválena příslušným orgánem obce na základě
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
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Martin Půta, hejtman

Ing. Tomáš Hocke, starosta

