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Změny projektu v průběhu realizace

(1) Jakákoliv žádost o pozměnění projektu předložená Vedoucím partnerem Společnému 
Sekretariátu/Poskytovateli dotace musí být předem odsouhlasena Projektovými partnery.

(2) Projektoví partneři musí Vedoucího partnera neprodleně informovat o veškerých změnách 
týkajících se projektu. Případné výdaje související s těmito změnami jsou uplatnitelné pouze po 
jejich odsouhlasení Vedoucím partnerem.

§8
Postoupení, právní nástupnictví

(1) Partner nemůže postupovat svá práva a povinnosti podle této dohody bez předchozího písemného 
souhlasu ostatních partnerů. Kromě toho v souladu s ustanoveními rozhodnutí/smlouvy může 
Vedoucí partner postupovat svá práva a povinnosti, jak jsou stanoveny v rozhodnutí/smlouvě, pouze 
po předchozím písemném souhlasu poskytovatele dotace a Monitorovacího výboru programu 
Interreg V-A Česká republika - Polsko.

V případě právního nástupnictví je partner povinen převést všechny povinnosti podle této dohody na 
právního nástupce.

§9
Volba práva

(1) Tato dohoda se řídí právem státu, v němž má Vedoucí partner sídlo v době uzavření dohody.

(2) V případě, že se dohoda s ohledem na odst. 1 tohoto paragrafu řídí českým právem, tak strany 
ujednávají, že právní vztahy podle této dohody se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

§10
Závěrečná ustanovení

(1) Tato dohoda vstupuje v účinnost okamžikem podpisu posledního z partnerů. Dohoda zaniká, pokud 
je zamítnuta projektová žádost, jejíž je dohoda součástí.

(2) Partneři prohlašují, že si text dohody pečlivě před jejím podpisem přečetly, sjeho obsahem bez 
výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.

Vedoucí partner: Gmina Hažlach 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
Místo, datum a podpis: Hažlach,..... 2D1B .-.9.9-0.7.
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Projektový partner: Římskokatolická farnost Český Těšín 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Místo, datum a podpis: Český Těšín,

1 8. 09. 2018

říi.ViSKOKATQUCKA FARNOST 
ČESKÝ TĚŠÍN 

Masarykovy sady 24 
737 01 Český Těšín

Projektový partner: Muzeum Těšínská, příspěvková organizace
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: PaedDr. Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínská, p. o.
Místo, datum a podpis: Český Těšín,............................

1 7. 09. 2018 Muzeum Těšínská,
pfif pévková Sraenizace 

Mws-rykovy *aoy 103/19 
737 01 ČE3KÝ TÉáíN

l» yj?Š9S8-17

Projektový partner: Zámek Cieszyn 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Místo, datum a podpis: Cieszyn,.......

2 1. 09. 2018
ZÁMEK Cit

ZÁMEK ClEiZYN
43-400 Cieszyn. ul. Zamkcvv- 7 a i c 
NIP 5482634242. REGON 241812683 

nr tel/fax: «■———* 
www.zamekd ész ýTi 7pT'
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