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Dodatek č. 2 k  

Memorandu o spolupráci na národním produktu  

„Pískovcová skalní města v České republice“ 
 

 

uzavřený mezi  

 

 

Královéhradeckým krajem 

se sídlem:   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3 

 IČ: 70889546 

zastoupeným:  Mgr. Martinem Červíčkem, brig. gen. v. v., hejtmanem  

 

a 

 

Ústeckým krajem 

se sídlem:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

 IČ: 70892156 

zastoupeným:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem 

 

a 

 

Středočeským krajem 

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

     IČ: 70891095 

zastoupeným: Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou 

 

(společně dále též jen „kraje“) 

 

Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s. 

se sídlem: Klášterní 1, 550 01 Broumov,  

IČ: 02326159 

zastoupena: Davidem Dudou, ředitelem 

 

(dále též jen „koordinátor“) 

 

 

Uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 k Memorandu o spolupráci na národním 

produktu „Pískovcová skalní města v České republice“ (dále jen „Memorandum“), ve znění 

dodatku č. 1 uzavřeného dne 21. 2. 2019 (dále jen „dodatek č. 1“), které mezi sebou uzavřely 

dne ……………: 

 

I. 
1) Smluvní strany se dohodly, že Memorandum se mění takto: 

 

Článek I. odstavec 3. nově zní: 

Předmětem vzájemné spolupráce je zejména: 

- vzájemná participace a spolupráce krajů a koordinátora na produktu 

- finanční participace krajů na produktu po dobu let 2017–2018 v rozložení 

ročně: 
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      Královéhradecký kraj – 100 000 Kč 

Liberecký kraj – 75 000 Kč 

Ústecký kraj – 75 000 Kč  

Středočeský kraj – 50 000 Kč 

 

- finanční participace krajů na produktu po dobu let 2019–2022 v rozložení 

ročně: 

Královéhradecký kraj – 100 000 Kč 

Liberecký kraj – 75 000 Kč 

Ústecký kraj – 75 000 Kč  

Středočeský kraj – 50 000 Kč 

 

- finanční participace krajů na produktu po dobu let 2023–2026 v rozložení 

ročně: 

Královéhradecký kraj – 125 000 Kč 

Ústecký kraj – 100 000 Kč 

Středočeský kraj – 50 000 Kč. 

 

Finanční prostředky budou uvolněny vždy v 1. čtvrtletí daného kalendářního roku na 

účet koordinátora produktu, č.ú.: 3651218349/0800  

 

 

Článek IV. odstavec. 1.  nově zní: 

Toto Memorandum se uzavírá na dobu do 31.12.2026. 

 

 

2) Ostatní ustanovení Memoranda zůstávají beze změn. 

 

 

II. 

 

1) Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o 

krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s: 

usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č…… ze dne………….., 

usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………. ze dne ……..,  

usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. ………...ze dne …….. 

 

2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž každý kraj obdrží dvě 

vyhotovení. 

 

3) Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, které provede Královéhradecký kraj do 30 dnů od jeho podpisu. 
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 V Hradci Králové dne ……………………..            

 

 

 

 

 

………………………………………..              

 

 Královéhradecký kraj                                                 

  Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v.,                                      

                       hejtman                                                                        

 

     

   V Ústí nad Labem dne …………………..                V Praze dne ………………………… 

 

 

 

 

 

 

  ……………………………………..                    ….………………………………….. 

 

                      Ústecký kraj   Středočeský kraj 

                    Ing. Jan Schiller                                         Mgr. Petra Pecková 

                          hejtman                                                                  hejtmanka  
  

 

 

      V Broumově dne………………… 

 

 

 

……………………………………… 

      Společnost pro destinační  

management Broumovska o.p.s., 
              David Duda 

                    ředitel 


