
Dohoda o přistoupení
K Memorandu o podpoře vrcholového sportu ve městě Chomutov

Evidenční číslo: d202 100252
Agendové číslo: d201700593/2
Výtisk č.:

DOHODA O PŘISTOUPENÍ K MEMORANDU O PODPOŘE VRCHOLOVÉHO
SPORTU VE MĚSTĚ CHOMUTOV

uzavřená podle ~ 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená mezi účastnĺky:

město:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602, 43028 C omutov
zastupuje:
iČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
Kontaktní osoba: Ing. Jan Mareš, MPA
(dále jen „město“)

a

sportovní klub:

Piráti Chomutov z.s.
sídlo: Mostecká 5773, Chomutov 430 01
IČ: 43222889
DIČ: CZ43222889
zastupuje:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 383

(dále jen „účastník“)

I. Úvodní ustanovení

1. Město uzavřelo dne 6.12.2017 Memorandum o podpoře vrcholového sportu ve městě Chomutov
č. d201700593 s vybranými sportovními kluby (dále jen „memorandum“).

2. Účastníky memoranda schvaluje zastupitelstvo statutárního města (dále jen „zastupitelstvo“).

II. Přistoupení člena

1. Touto individuální dohodou o přistoupení k memorandu (dále jen „dohoda“) se v souladu
s Čl. V odst. 1 rozšiřují smluvní strany memoranda o účastníka, který se stává smluvní stranou
tohoto memoranda.
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2. Přistoupení účastníka bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 107/21 z 14. 6. 2021

Ill. Vztah k memorandu

1. Pro nového účastníka memoranda jsou platná veškerá práva a povinnosti vyplývající z platného
znění memoranda.

2. Účastník svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s přistoupením k memorandu a s tím, že se stane
účastníkem tohoto memoranda a prohlašuje, že se seznámil s obsahem memoranda.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv, kde bude navázaná na zaregistrované
memorandum, obdobně jako jeho dodatek. Uveřejněni dohody 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) zajistí město.

2. Tato dohoda je vypracována ve třech výtiscích, z nichž město obdrží dva výtisky a účastník jeden
výtisk.

3. Tato dohoda je uzavřena na základě usnesení zastupitelstva Č. 107/21 z 14. 6. 2021.

4. Dohoda nabývá platnosti dnem
v registru smluv.

Přílohy: Příloha č. 1 - memorandum

podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění

V Chomutově 07. 07. l~~‘ V Chomutově — 2. 07. 2071

primátor

‘Piráti Chomutov z
Mostecká 5773
430 01 Chomutov
iČ: 43222889 ~
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