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Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O SPULPRACI OBCI uzavřená pro
rozvoj lokality Horečky
I.
Smluvní strany

Město Frenštát pod RadhoStím
Se sídlem nám. Mim l, 744 Ol Frenštát pod Radhoštěm
IČO:00297852

DIČ:CZ00297852
zastoupeno: Ing. Miroslavem Halatmem, starostou města

bankovní spojem: KB, a.s., 6.Ů.1724801/0100

Obec Trojanovice
Se sídlem Trojanovice 210, 744 Ol Trojanovice

IČO:00298514
DIČ:CZ00298514
zastoupena: Mgr. Jiřím Novotným, starostou obce
(společně dáletakéjako "smluvní strany")
V souladu s úst. článku V. odst. 2 Smlouvy o spolupráci obci uzavřené pro rozvoj lokality Horečky č.
888/2012/OIR ze dne 20. 12. 2012, ve zněni dodatku č. l ze dne 15. 08. 2016 ač. 2 ze dne 13. 09. 2017

(dále jen "Smlouva") uzavírají smluvní strany podle § 46 zákona č.128/2000 Sb., O obcích (obecní
zřízeni), ve zněnipozdějších předpisů tento dodatekc. 3 ke Smlouvě(dálejen "dodatekč. 3 ), kterým
se nahrazuje obsah smlouvy následujícím způsobem
I.
Ustanoveni či. II. Doba trvání smlouvy odst. l Smlouvy se nové nahrazuje následujícím zněnim:

l. Tato smlouva se prodlužuje na dalsi období 5 let, tj. od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2026 a to vše
v souladu s 61. II odst. 2 Smlouvy.

II.

l. Tento dodatek é. 3 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po podpisu smlouvy po jednom vyhotoveni. Nedílnou součásti
smlouvy jsou přílohy č. l, č. 2, a č. 3.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze činit výhradně formou pisenmých dodatku opatřených
podpisy starostů obou smluvních stran.

3. Ve věcechtouto smlouvou výslovní neupravených se vzájemnévztahy smluvních stran řiď
zejménapříslušnými ustanoveními zákonač. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve zněni

pozdějších předpisů, případně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném
zněni.

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonnépovinnosti uveřejnit dle zákona6. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registm smluv) ve zněni pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech
pripadných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo rusi, a to
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci
registí-u smluv k uveřejnění prostřednictvim registru smluv město Frenštát pod Radhostem.
Smluvní strany dáleprohlašuji, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
5. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Dodatek nabývá účinnosti dnem vloženi do registru smluv.

7. Ostatní ustanoveni smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem c. 3, se nemění a zůstávají
v platnosti.

8. Smluvní strany po přečteni potvrzuji, že obsahu dodatku č. 3 porozuměly, že dodatek č.3
vyjadroje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaztéto skutečnostiji vlastnoručně podepisuji.
9. Smluvní strany v souladu s § 41 žák. c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve zněni
pozdějších předpisů, potvrzují, že uzavřeni tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno usneseními

jejich zastupitelstev, když výpisy jednotlivých usnesení zastupitelstev smluvních stran
smlouvy tvon přílohy č. 2 a 3 a nedílnou součásttéto smlouvy.

Ve Frenštáte pod Radhoštěm dne.

Ing. Miroslav Halatina,
starosta

V TrojanovicÍch dne

Mgr. Jiří Novotný
starosta

Příloha č. l

Smluvní strany se zavazují hradit příspěvek fondu na rozvoj lokality Horečky:
k O l. 04. 2022
město Frenštát pod Radhoštěm
obec Trojanovice
k O l. 04. 2023
město Frenštát pod Radhoštěm

600. 000, - Kč
300. 000, -Kč

obec Trojanovice

600. 000, - Ke
300. 000, -Kč

k O l. 04. 2024
město Frenštát pod Radhoštěm
obec Trojanovice

600. 000, - Ke
300. 000, -Kč

k Ol. 04. 2025
město Frenštátpod Radhoštěm
obec Trqjanovice

600. 000, - Kč
300. 000, -Kč

k O l. 04. 2026
město Frenštát pod Radhoštěm
obec Trojanovice

600. 000, - Ke
300. 000, -Kč

