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Dohoda o ukončení smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

Číslo: S-0193/ŠKS/2018/1

Článek I

SMLUVNÍ STRANY

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený prof. MUDr. Zdeňkem Seidlem, CSc., radním pro oblast školství

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení PPF banka as, číslo účtu 4440009090/6000

(dále jen ,,Příjemce")

a

Středočeské inovační centrum, spolek

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený JUDr. Robertem Bezděkem, předsedou představenstva

zapsaný vc spolkován rejstříku vcdcnCm Mčstskýin soudem v Fraze, sp. zn. L63085

lČ: 04228235

číslo bankovního účtu: 2021390000/6000

(dále jen ,,Partner")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy o partnerství
s finančním příspěvkem (dále jen ,,Dohoda"):
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Článek IT

UKONČENÍ SMLOUVY

l. Sinluvní strany se tímto dohodly na ukončení smlouvy o partnerství s finančním příspěvkern
(dále jen ,,Smlouva"), která byla mezi Příjemcem a Partnerem uzavřena dne 23. 5. 2018 a je
vedena v evidenci Příjemce pod č. S-0193/ŠKSPO/2018.

2. V souladu s článkem VII odst. 3. Smlouvy přebírá jednotlivé povinnosti a odpovědnosti
Partnera Příjemce, čímž nedojde k ohrožení splnění účelu dle článku II. Smlouvy
a nevznikne tím újma Příjeiná ani ostatním účastníkům realizace Projektu.

3. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi nedošlo k žádnému finančnímu plnění plynoucímu
ze smlouvy a z účasti smluvních stran na Projektu a tudíž mezi nimi nejsou žádné
nevypořádané finanční závazky.

Článek III

OSTATNÍ USTANOVENÍ

l. Tato Dohoda je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž Příjemce obdrží dvě a Partner jedno
vyhotovení

2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdříve dnem schválení změny Projektu spočívající v odstoupení Partnera od realizace
Projektu ze strany poskytovatele dotace (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
a datem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Příjemce.

3. Uzavření této Dohody bylo schváleno Radou Středočeského kraje, jejím usnesením
č. 048-35/2018/RK ze dne 12. 11. 2018, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto
právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Nedílnou součástí této smlouvyje usnesení Rady Středočeského kraje.

K podpisu této smlouvy za Poskytovatele byl pověřen prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSC.
usnesením Rady Středočeského kaje č. 048-35/2018/RK ze dne 12. 11. 2018.
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