
DODATEK č. 1 SMLOUVY 
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA 

 
Smlouva č.:  SMF/19/2016 

 
kterou dne 18.03.2016 v souladu s ustanovením § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v návaznosti na příslušná 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely tyto smluvní strany: 

 
Město Náchod 

 
se sídlem: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 

jednající/zástupce: Jan Birke, starosta 

IČO: 00272868 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod 

č. účtu:  222551/0100 

 
(dále též jako „Poskytovatel“) 

a 
 

původně Společnost Josefa Škvoreckého, o.s., 
nyní Společnost Josefa Škvoreckého, spolek, 

 
se sídlem původně: Sklářská 359, 285 06 Sázava 

se sídlem nyní: Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00  Praha 4 

jednající/zástupce: Mgr. Václav Krištof, předseda 

IČO: 00565032 

bankovní spojení:  

č. účtu:   

 
(dále též jako „Příjemce“) 
 

I. 

Předmět původní smlouvy a účel tohoto dodatku 

1. Předmětem původní smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě 
dotace (dále jen „dotace“) na účel vymezený takto: 

„Poskytnutá dotace je účelově určena na náklady spojené s realizací projektu, který přinese do Náchoda důležité 
dokumenty, tiskoviny, fotografie, písemnosti ze života a díla Josefa Škvoreckého, Zdeny Škvorecké a exilového 
nakladatelství 68 Publishers. Po jejich zpracování budou představeny veřejnosti formou trvalé expozice v Náchodě a 
výstav o životě a díle Josefa Škvoreckého a o nakladatelství 68 Publishers Zdeny a Josefa Škvoreckých. 

Stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2016.“  

2. Předmětem tohoto dodatku je vysvětlení úmyslů, jakými byly smluvní strany vedeny při uzavření původní smlouvy, a to 
za účelem předcházení případným sporům. 

 

II. 

Nesporné skutečnosti 

1. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že ačkoliv ustanovení původní smlouvy, které vymezuje účel 
poskytnuté dotace, jak je citováno v čl. I. tohoto dodatku, může (vcelku nešťastně) budit dojem, že Příjemce měl do 
31.12.2016 zařídit jak převoz předmětných dokumentů, tiskovin, fotografií a písemností do České republiky, tak i jejich 



zpracování a představení veřejnosti formou trvalé expozice v Náchodě a výstav o životě a díle Josefa Škvoreckého a o 
nakladatelství 68 Publishers Zdeny a Josefa Škvoreckých, původní smlouva neměla být a nemá být takto vykládána, a to 
s ohledem na okolnosti jejího uzavření, jak jsou popsány dále. 

2. V době uzavření předmětné smlouvy nebylo smluvním stranám známo, jaké konkrétní dokumenty, tiskoviny, fotografie a 
písemnosti se Příjemci podaří získat, resp. jaké bude jejich množství a jak bude náročné jejich zpracování.  

3. V době uzavření předmětné smlouvy nebylo smluvním stranám známo ani to, v jakých prostorách by expozice v Náchodě 
měla být. V této záležitosti spolu teprve jednaly. K nalezení optimálního řešení a k jeho realizaci je zapotřebí více času 
než jen několik měsíců, to zejména za situace, kdy bylo neformálně dohodnuto, že prostory zajistí Poskytovatel, a ten je 
vázán pravidly pro zadávání veřejných zakázek. 

4. V době do 31.12.2016 tedy mělo dojít pouze k převozu předmětných dokumentů, tiskovin, fotografií a písemností do 
České republiky a k zaplacení nákladů s tímto souvisejících. Jejich zpracování a další fáze realizace projektu mohou 
proběhnout následně. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a účinném znění. 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod. 

3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určena pro Poskytovatele a jedno pro Příjemce. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich vážné vůle, určitě, 
srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

5. O uzavření tohoto dodatku veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Náchoda, na svém 23. zasedání 
konaném dne 13.11.2017 usnesením č. II., ch/. 

 
 
 
 
 
V Náchodě dne: 2.1.2018                   V Sázavě dne: 3.1.2018 
 
 
 
 
 
………………………………………….. ………………………………………….. 
město Náchod  Společnost Josefa Škvoreckého, spolek 
Jan Birke, starosta města  Mgr. Václav Krištof, předseda 


