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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA KOMUNIKACI A PRAVIDLA PRO SPOLUPRÁCI 
A PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP MĚSTA 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) mezi:  

Nadace Proměny Karla Komárka 
se sídlem: Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 27421538, 
zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. N 577, 
zastoupena: Marcel Valo, ředitel, na základě plné moci, 

dále jen „Nadace“ 

a 

Statutární město Plzeň 
se sídlem: nám. Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00, IČ: 00075370, 
které zastupuje: Mgr. Martin Baxa, primátor, 
bankovní spojení:  

dále jen „Město“, 

společně označeny jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“. 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Smluvní strany uzavřely dne 14.4.2016 Rámcovou Smlouvu o nadační podpoře na grantový 
projekt, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2020 (dále jen „Dodatek“ a rámcová smlouva 
spolu s Dodatkem dále společně jen „Rámcová smlouva“) na projekt nazvaný Obnova 
Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni (dále jen „Grantový projekt“). Rámcová smlouva 
stanoví základní podmínky poskytnutí nadační podpory a základní smluvní rámec realizace 
Grantového projektu, určuje výši Celkového nadačního příspěvku a v jeho rámci předpokládá 
poskytnutí dílčích nadačních příspěvků; 

(B) Dodatkem bylo Smluvními stranami sjednáno prodloužení termínu realizace Grantového 
projektu za podmínky, že Město vyvine v období let 2021 až 2023 větší proaktivitu v souvislosti 
s komunikací Grantového projektu veřejnosti, jakož i v oblasti spolupráce stran účastnících se 
realizace Grantového projektu. Za tímto účelem byl z Celkového nadačního příspěvku vyčleněn 
další dílčí nadační příspěvek až do výše 400.000,- Kč, který je alokován na aktivní komunikaci 
o Grantovém projektu směrem k veřejnosti (dále jen „Příspěvek na komunikaci“); 

(C) Způsob a podmínky poskytnutí Příspěvku na komunikaci, v souladu s Rámcovou smlouvou, 
stejně tak jako bližší pravidla pro spolupráci a proaktivitu Města si Smluvní strany přejí touto 
smlouvu upravit; 

(D) pojmy a termíny, jsou-li použity v Rámcové smlouvě a uvozeny velkým písmenem, mají stejný 
význam v této smlouvě, ledaže tato smlouva výslovně stanoví jinak; 

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA 
KOMUNIKACI A PRAVIDLA PRO SPOLUPRÁCI A PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP MĚSTA (dále jen „Smlouva“): 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této Smlouvy je sjednání podmínek neuvedených v Rámcové smlouvě pro 
poskytnutí Příspěvku na komunikaci a pro nakládání s ním a pravidel pro spolupráci 
a proaktivní přístup Města. 

1.2 Město se v rámci aktivit prováděných na základě této Smlouvy zavazuje dodržovat podmínky 
a pravidla stanovená v čl. 2.2 a čl. 2.2a Rámcové smlouvy. 

2. PŘÍSPĚVEK NA KOMUNIKACI 

2.1 Nadace při splnění podmínek stanovených v této Smlouvě a v souladu s Rámcovou smlouvou 
(zejm. s čl. 3.1.5  a čl. 6.3a  Rámcové smlouvy) poskytne Městu Příspěvek na komunikaci 
až do výše 400.000,- Kč, za účelem propagace Grantového projektu a zvýšení povědomí 
o Grantovém projektu. Komunikace bude uskutečňována zejména v letech 2021 až 2023, 
v souladu s Ročními plány aktivit a s Přílohou 4A Rámcové smlouvy – „Pravidla pro zapojení 
veřejnosti" s tím, že Příspěvek na komunikaci bude rozvržen následovně: 

2.1.1 Příspěvek na komunikaci pro rok 2021: až do výše 130.000,- Kč; 

2.1.2 Příspěvek na komunikaci pro rok 2022: až do výše 220.000,- Kč; 

2.1.3 Příspěvek na komunikaci pro rok 2023: až do výše 50.000,- Kč. 

Smluvní strany stanoví, že v případě, kdy Město nevyčerpá plnou výši příspěvku alokovaného 
na příslušný kalendářní rok, jak jsou tyto uvedeny v odst. 2.1.1 až 2.1.3 výše, je toto oprávněno 
požádat Nadaci o udělení písemného souhlasu s přesunem nevyčerpané části Příspěvku 
na komunikaci z daného kalendářního roku do následujícího kalendářního roku. Takovýto 
požadavek je Město povinno učinit nejméně 3 měsíce před koncem příslušného kalendářního 
roku a náležitě jej odůvodnit a doložit podklady, na základě kterých bude moci Nadace 
posoudit, zda písemný souhlas s přesunem do následujícího kalendářního roku povolí, příp. 
za jakých podmínek. 

2.2 S ohledem na výše uvedené se Město zavazuje, v souladu s Rámcovou smlouvou, uspořádat 
odsouhlasený počet aktivit a komunikací, jak je tento uveden v Příloze 4A Rámcové smlouvy, 
a předkládat Nadaci Roční plány aktivit na předmětné období, tyto aktivity a komunikace 
zohledňující, v následujících termínech: 

2.2.1 Roční plán aktivit pro rok 2021: nejpozději do 31.1.2021; 

2.2.2 Roční plán aktivit pro rok 2022: nejpozději do 31.12.2021; 

2.2.3 Roční plán aktivit pro rok 2023: nejpozději do 31.12.2022. 

Odsouhlasování Ročních plánů aktivit bude probíhat dle a v souladu s čl. 3.1 Dodatku. 

2.3 Příspěvek na komunikaci bude Městu vyplácen za účelem částečné úhrady již vynaložených 
finančních prostředků na náklady na komunikaci s veřejností za předpokladu, že tyto byly 
vynaloženy dle a v souladu s touto Smlouvou. 

2.4 Z Příspěvku na komunikaci mohou být hrazeny zejména následující náklady na aktivity 
vztahující se ke Grantovému projektu, konané a pořádané v letech 2021 až 2023 v souladu 
s účelem stanoveným touto Smlouvou a s Ročními plány aktivit pro tyto účely odsouhlasenými: 
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2.4.1 náklady na doprovodné akce pro veřejnost na podporu Grantového projektu, včetně 
zajištění průběžných projednání Grantového projektu s veřejností; 

2.4.2 náklady na komunikaci Grantového projektu v médiích – televize, tiskoviny (odborné 
časopisy, inzerce, magazíny), on-line prostředky komunikace apod., které jsou 
ve správě a vlastnictví třetích stran; 

2.4.3 náklady na informační a jiné propagační materiály s cílem aktivního zapojení veřejnosti 
a její informovanosti.  

2.5 V případě, kdy nebude možné, z objektivních důvodů nezávislých na vůli Města, uspořádat akci 
naplánovanou Městem v rámci Ročního plánu aktivit, a to z důvodu objektivní nemožnosti 
Města danou akci uskutečnit, zejména pak s ohledem na vnější okolnosti (zejm. v situaci 
omezení pořádání akcí s účastí veřejnosti ze strany státu), zavazuje se Město namísto takovéto 
akce počítající s fyzickou účastí veřejnosti uskutečnit v příslušném termínu, nejpozději 
do 2 týdnů od plánovaného termínu, aktivitu novou – náhradní aktivitu, jejíž náplň bude 
obsahově zahrnovat informace, které měly být veřejnosti předány v rámci původní aktivity. 
Nadace je připravena poskytnout Městu podněty, konzultace a přiměřenou součinnost. Výše 
uvedené náhradní aktivity budou využívat distančních způsobů komunikace a prezentace 
Grantového projektu veřejnosti – online webináře, články v tisku či na webových stránkách 
Města, newslettery, videa, podcasty apod. Uskutečněním takovéto nové aktivity se považuje 
za splněný závazek Města uspořádat původní akci naplánovanou v rámci Ročního plánu aktivit. 

2.6 Příspěvek na komunikaci bude vyplácen následovně: 

2.6.1 Doprovodné akce pro veřejnost: Město si v dostatečném předstihu před konáním 
příslušné události odsouhlasí s Nadací rozpočet pro danou událost konanou v termínu 
dle Ročního plánu aktivit pro předmětné období a nejvyšší možný Příspěvek 
na komunikaci, který Nadace na danou akci uvolní. Po jejím uskutečnění, nejpozději 
pak do 5 pracovních dní od konání příslušné akce, předloží Město Nadaci zprávu, 
dle vzoru v příloze 5A Rámcové smlouvy, k níž připojí vyúčtování události, tj. souhrn 
nákladů a výdajů na danou událost. Příspěvek na komunikaci nejvýše ve výši předem 
dohodnuté s Nadací bude Nadací vyplacen po projití a odsouhlasení zprávy o zapojení 
veřejnosti a vyúčtování akce (v porovnání se Stranami odsouhlaseným rozpočtem); 

2.6.2 Komunikace v médiích a informační a jiné propagační materiály s cílem aktivního 
zapojení veřejnosti a její informovanosti: Město bude pravidelně jednou za půl roku 
předkládat Nadaci zprávu, dle vzoru v příloze 5A Rámcové smlouvy, v rámci které 
uvede soupis veškerých aktivit (vyjma aktivit uvedených v čl. 2.6.1 výše) vztahujících 
se ke komunikaci Grantového projektu v médiích a informačních a jiných propagačních 
materiálech s cílem aktivního zapojení veřejnosti a její informovanosti. K takovéto 
zprávě o zapojení veřejnosti Město připojí vyúčtování každé jednotlivé komunikace, 
tj. souhrn nákladů a výdajů vynaložených v přímé souvislosti s danou komunikací 
v médiích či informačních a jiných propagačních materiálech. Příspěvek bude Nadací 
vyplacen po projití a odsouhlasení reportu a vyúčtování akce Nadací. Veškeré výdaje 
týkající se komunikace v médiích či informačních a jiných propagačních materiálech 
bude Město s Nadací průběžně předem konzultovat a Strany si rovněž dohodnou 
maximální výši Příspěvku na komunikaci či informační a jiné propagační materiály, 
kterou Nadace na jednotlivou komunikaci uvolní. 

Reporty bude Město předkládat vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího 
po skončení daného pololetí, tj. první report tak bude předložen do 5.7.2021. 
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3. PRAVIDLA PRO SPOLUPRÁCI A PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP MĚSTA 

3.1 Město je povinno a zavazuje se vyvinout maximální úsilí a poskytnout v rámci realizace 
Grantového projektu maximální možnou součinnost a spolupráci za účelem urychlení realizace 
Grantového projektu tak, aby nedocházelo k nedůvodným prodlením majícím za následek 
možné zdržení Grantového projektu, zejména, nikoli však výlučně v rámci následujících oblastí: 

3.1.1 komunikace s Nadací: zajistit, příp. vyvinout maximální úsilí a zajistit potřebné kroky 
k tomu, aby kontaktní osoby, uvedené v Rámcové smlouvě, jakož i v této Smlouvě, jako 
odpovědné za příslušnou oblast, komunikovaly s Nadací a reagovaly na podněty Nadací 
poskytnuté a vznesené, zejména odpovídaly na dotazy a sdělovaly požadované 
informace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději, bude-li uskutečnitelné, 
do 5 pracovních dní od data kontaktování ze strany Nadace, nejdéle pak 
do 10 pracovních dní v případě, kdy reakce bude požadovat komplexnější řešení 
na straně Města; v případě, že Město nebude schopno z objektivních důvodů dodržet 
stanovenou lhůtu, sdělí Nadaci písemně tuto skutečnost s uvedením důvodů 
a informaci podá v náhradním termínu, na kterém se s Nadací dohodne; 

3.1.2 proaktivní přístup Města: proaktivně se zapojovat do realizace Grantového projektu 
a podnikat aktivní kroky tak, aby nenarůstalo zpoždění Grantového projektu z důvodů 
spočívajících v nedostatečné angažovanosti ze strany Města; proaktivní přístup 
při řešení neočekávaných situací, majících za následek možné zdržení Grantového 
projektu, a vyvinutí úsilí o zefektivnění procesů za účelem maximálního urychlení 
realizace Grantového projektu; 

3.1.3 alokace finančních prostředků: zajistit kontrolu kontinuálního plnění čl. 7 a čl. 8 
Rámcové smlouvy, týkající se finanční spoluúčasti Města na Grantovém projektu 
a alokace potřebných finančních prostředků na uskutečnění a dokončení Grantového 
projektu po vyčerpání Celkového nadačního příspěvku, a jejich převedení na Účet 
fondu dle termínů uvedených v Rámcové smlouvě. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI MĚSTA 

4.1 Město je povinno: 

4.1.1 sdělovat Nadaci informace o všech souvislostech Grantového projektu, které jsou 
relevantní pro plnění této Smlouvy, a informovat Nadaci bez zbytečného odkladu 
o všech nových skutečnostech a okolnostech, které mají nebo mohou mít dopad 
na plnění dle této Smlouvy a/nebo realizaci Grantového projektu v odsouhlasených 
termínech; 

4.1.2 umožnit Nadaci na její žádost seznámit se s Grantovým projektem, s výstupy o jeho 
realizaci, s plánovanými aktivitami a činnostmi konanými dle této Smlouvy;  

4.1.3 využívat pro účely plnění povinností dle této Smlouvy ve vztahu ke komunikaci 
primárně Městem a městským obvodem vysílaná média a/nebo těmito vydávaný tisk 
(zejm. Radniční listy a obvodní listy) a prostředky komunikace, s tím, že Město bere 
na vědomí, že na tyto se proplácení nákladů z Příspěvku na komunikaci nevztahuje, 
avšak započítávají se do stanoveného počtu komunikací v rámci Ročního plánu aktivit; 
poměr komunikací v Městem či městským obvodem vysílaných médiích a těmito 
vydávaného tisku a prostředků komunikace a médiích a tisku a prostředcích 
komunikace třetích stran bude stanoven na základě vzájemné dohody Města s Nadací, 
v souladu s Ročním plánem aktivit na předmětný kalendářní rok; 
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4.1.4 předem konzultovat s Nadací předpokládané rozpočty akcí a aktivit pořádaných 
dle této Smlouvy, určit na žádost Nadace zástupce Města do pracovní skupiny 
zajišťující plnění povinností dle této Smlouvy s tím, že konkrétní osoba bude Nadací 
vždy předem odsouhlasena; 

4.1.5 spolupracovat s Nadací při provádění činností dle této Smlouvy, zejm. v rámci plnění 
povinností stanovených v čl. 3.1 výše, tyto povinnosti a termíny zde uvedené dodržovat 
a řídit se jimi. 

5. PRÁVA A POVINNOSTI NADACE 

5.1 Město tímto potvrzuje, že Nadace je oprávněna: 

5.1.1 vyjádřit se k termínům, obsahu a rozpočtu všech činností a aktivit prováděných dle 
a v souladu s touto Smlouvou; 

5.1.2 vyslat svého zástupce do pracovní skupiny pro organizaci činností dle této Smlouvy; 

5.1.3 účastnit se setkání pracovních skupin Města, tematických workshopů a veřejných 
projednání; 

5.1.4 požádat o úpravu či doplnění všech písemných materiálů distribuovaných či jinak 
komunikovaných ve směru k veřejnosti; uplatnit k nim připomínky a požadavky 
na doplnění;  

5.1.5 dostávat pravidelné informace o postupu činností v rámci Grantového projektu, 
zejména pak ve vztahu k plnění povinností dle této Smlouvy; 

5.1.6 užít veškeré informace získané na základě této Smlouvy či v souvislosti k ní ke své 
prezentaci, resp. k prezentaci činnosti a aktivit Nadace. 

5.2 Nadace bude bez zbytečného odkladu informovat Město o skutečnostech, které mohou mít 
zásadní význam pro provádění činností dle této Smlouvy. 

5.3 Nadace poskytne Městu při plnění předmětu této Smlouvy potřebnou součinnost. 

6. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A VRÁCENÍ PŘÍSPĚVKU 

6.1 Nadace je oprávněna ponížit Příspěvek na komunikaci o částku 25.000,- Kč, a to i opakovaně, 
za každé jednotlivé porušení povinnosti, jak jsou tyto stanoveny v čl. 4.1 výše, a její 
nenapravení v dodatečné lhůtě činící alespoň 5 pracovních dní od písemné výzvy Nadace 
k odstranění závadného stavu, která bude obsahovat specifikaci povinnosti, jejíž porušení 
je Městu ze strany Nadace vytýkáno, a upozornění na možnost Nadace uplatnit sankci dle 
tohoto ustanovení Smlouvy, a/nebo za každé jednotlivé porušení povinnosti komunikace 
Grantového projektu veřejnosti tím, že nebude uskutečněn dohodnutý počet akcí, aktivit 
a komunikačních činností Grantového projektu veřejnosti tak, jak je uvedeno v Ročním plánu 
aktivit pro předmětné období. Chybějící prostředky se Město zavazuje doplnit ze svých zdrojů 
a navýšit tak částku Skutečného Podílu Města. 

6.2 V případě, že Nadace uplatní své právo dle čl. 10.3 této Smlouvy a odstoupí od Smlouvy, 
je Město povinno vrátit Nadaci celkový vyplacený Příspěvek na komunikaci. Město je povinno 
vrátit Příspěvek na komunikaci do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy Nadace k jeho 
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vrácení. Vrácením Příspěvku na komunikaci není dotčeno právo Nadace na náhradu škody, 
která jí případně porušením povinností Města vznikla. 

6.3 Povinnost Města k vrácení Příspěvku na komunikaci a povinnost k náhradě škody trvá 
i po skončení platnosti Smlouvy. 

6.4 Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena ustanovení Rámcové smlouvy o vrácení nadační 
podpory, jakož i o důsledcích ukončení Rámcové smlouvy jiným způsobem než jejím splněním. 

7. OCHRANA INFORMACÍ 

7.1 Na oblast ochrany informací dle této Smlouvy se plně užije čl. 10 Rámcové smlouvy. 

8. KONTAKTNÍ OSOBY 

8.1 Kontaktní osobou Nadace pro účely této Smlouvy je: 

jméno a příjmení:  
telefonní číslo:   
mobilní telefon:   
e-mailová adresa:   

8.2 Kontaktní osobou Města pro účely této Smlouvy je: 

jméno a příjmení:  
telefonní číslo:   
mobilní telefon:   
e-mailová adresa:   

8.3 Změnu kontaktní osoby a ostatních údajů jí se týkajících, včetně změny adresy, je Smluvní 
strana, které se změna týká, povinna písemně oznámit ostatním Smluvním stranám nejpozději 
do  
10 kalendářních dnů ode dne provedení změny. Změna v kontaktní osobě a ostatních údajích 
jí se týkajících, včetně změny adresy, se nepovažuje za změnu ani doplněk Smlouvy. 

9. DORUČOVÁNÍ 

9.1 Veškerá sdělení, oznámení, potvrzení a další písemnosti doručované mezi Smluvními stranami 
s výjimkou písemností, u kterých je právními předpisy předepsána písemná forma či Smluvním 
rámcem sjednána písemná forma s výslovným vyloučením výměny e-mailových zpráv, mohou 
být doručovány prostřednictvím e-mailových či jiných elektronických zpráv umožňujících 
zachycení obsahu, určení jednající osoby a následné potvrzení příjemce o doručení zprávy. 

9.2 Písemnosti, pro které je právními předpisy předepsána písemná forma anebo Smluvním 
rámcem sjednána písemná forma s výslovným vyloučením výměny e-mailových zpráv, budou 
předány osobně anebo zaslány doporučenou poštovní zásilkou na doručovací adresy 
Smluvních stran. Při prokazování doručení poštovní zásilky bude stačit prokázat, že obálka 
obsahující doručovanou písemnost byla řádně adresována a předána poště jako předem 
placená doporučená poštovní zásilka. 

9.3 Doručovací adresy Smluvních stran: 

9.3.1 Nadace 
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adresa:   Vinohradská 1511/230, Praha 10, PSČ 100 00 
e-mailová adresa:  info@nadace-promeny.cz 

9.3.2 Město 

adresa:    nám. Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00 
e-mailová adresa:  posta@plzen.eu 
 

10. TRVÁNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Platnost Smlouvy zaniká v případě, že bude ukončena platnost Rámcové smlouvy jinak než 
jejím splněním. 

10.2 Každá ze Smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v souladu se Smlouvou 
a ustanoveními občanského zákoníku (v případě podstatného porušení povinnosti druhé 
Smluvní strany). Smluvní strany sjednávají, že odstoupení od Smlouvy musí být učiněno 
odstupující Stranou písemně vůči druhé Smluvní straně; za písemnou formu není pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

10.3 Nadace může od Smlouvy odstoupit s účinky zániku celé Smlouvy také v případě (vedle 
podstatného porušení Smlouvy Městem), že: 

10.3.1 Město poruší jakoukoli z povinností uvedených v čl. 3.1.3, 4.1.3 a 4.1.4 Smlouvy, a toto 
své porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě činící nejméně 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy Nadace k odstranění závadného stavu, která bude 
obsahovat specifikaci povinnosti, jejíž porušení je Městu ze strany Nadace vytýkáno, 
a upozornění na možnost Nadace odstoupit od této Smlouvy; 

10.3.2 Město opakovaně (2x a více) poruší jakoukoli z povinností uvedených v čl. 3.1 a 4.1 
této Smlouvy a neodstraní takové porušení ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení 
druhé písemné výzvy Nadace k odstranění závadného stavu, která bude obsahovat 
specifikaci povinnosti, jejíž porušení je Městu ze strany Nadace vytýkáno, a upozornění 
na možnost Nadace odstoupit od této Smlouvy; pro odstranění pochybností se uvádí, 
že opakované porušení se musí vztahovat k té samé povinnosti Města s tím, že postup 
pro odstoupení od smlouvy pro porušení povinností uvedených v čl. 3.1.3, 4.1.3 a 4.1.4 
je řešen v čl. 10.3.1 výše. 

10.4 V případě, že Nadace odstoupí od Smlouvy z důvodů ležících na straně Města, vč. dle čl. 10.3 
výše, nemá Město nárok na Příspěvek na komunikaci, a byl-li mu již Příspěvek na komunikaci 
poskytnut, je povinno jej vrátit Nadaci postupem dle čl. 6.2 této Smlouvy. 

10.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
ukončením platnosti Smlouvy nedotčena. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání Smluvních stran ve věci jejího předmětu a zachycuje 
a nahrazuje všechna předchozí ujednání mezi Smluvními stranami vztahující se k témuž, 
ať už v písemné, ústní anebo jiné formě. Tímto nejsou dotčena příslušná ustanovení Rámcové 
smlouvy a na ni navazujících ostatních Nadačních smluv. 

mailto:info@nadace-promeny.cz
mailto:posta@plzen.eu
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11.2 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
druhé Smluvní strany. 

11.3 Ukáže-li se některé ustanovení této Smlouvy zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní 
ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

11.4 Záměr uzavřít tuto Smlouvu byl schválen usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 69 dne 29. 3. 
2021. 

11.5 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 
Město. Město potvrdí Nadaci splnění povinnosti zveřejnit Smlouvu v registru smluv 
bez zbytečného odkladu po jejím uveřejnění. 

11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu není pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

11.7 Tato Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Nadace 
a Město obdrží po dvou vyhotoveních. 

11.8 Tato Smlouva a všechny závazky vzniklé z ní a/nebo v souvislosti s ní se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že jejímu obsahu rozumí, souhlasí s ním 
a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy. 
 

V Praze dne 31. 3. 2021     V Plzni dne 31. 3. 2021 

Za Nadaci:       Za Město: 

________________________________   ____________________________ 
        Petra Lepková Melingerová        Mgr. Martin Baxa 
             na základě plné moci        primátor statutárního města Plzně 
 


