Dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města (dále
jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice
IČ: 75086999
DIČ: CZ75086999
Bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice
Číslo účtu: 218672264/0300
Jednající: předsedou Regionální rady Ivo Grünerem
(dále jen „Regionální rada“)

a

Město: Statutární město Plzeň
Sídlem: Nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9005-1024311/0100
Zastoupené: primátorem Mgr. Martinem Baxou
(dále jen „město“)
se dohodly na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města

Číslo a název IPRM: JZ/002 Integrovaný plán rozvoje města Plzně „Plzeň – univerzitní
město 2015“, dále jen „IPRM“
Cíl IPRM: „Zlepšením podmínek pro znalostní ekonomiku stimulovat trvale udržitelný
ekonomický rozvoj města Plzně a regionu“
Název rozvíjených prioritních oblastí dle metodického pokynu MMR2: Ekonomický rozvoj,
Dostupnost a mobilita
uzavřené dne 28. 1. 2009

2

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného
plánu rozvoje města (na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883, č.j.: 33152/2007-72).
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II.
Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je:
a) změna IPRM související s nedočerpáním smluvní alokace
b) změna IPRM související s nenaplněním smluvního indikátoru

III.
Změna článku 2 odstavce 2.
Smluvní strany sjednávající nové znění článku 2 odst. 2. citované smlouvy ze dne 28. 1.
2009: Regionální rada se zavazuje alokovat ve svém rozpočtu ve prospěch města za účelem
realizace dílčích projektů finanční částku z finančních prostředků z Evropského fondu
regionálního rozvoje ve výši 4 353 584,68 EUR a ostatní finanční prostředky zajišťující
minimální míru spolufinancování z veřejných rozpočtů České republiky ve výši 384 139,82
EUR.
IV.
Změna čl. 2 odst. 1 písm. a) závazné indikátory pro oblast podpory ROP 2.1
Smluvní strany sjednávají, že v tabulce závazné indikátory pro oblast podpory ROP 2.1 se
pro Specifický cíl 1 IPRM: Dopravní dostupnost jihozápadního kvadrantu města Plzně
upravuje plánovaná hodnota indikátoru „Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících
dopravní a komunikační napojení“ na 25 200 m2.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich
svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či
pod nátlakem.
2. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro
Regionální radu a jedno pro město. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou
součástí Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
4. Město prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto dodatku řádně seznámilo, a zavazuje se,
že se jím bude řídit.
V Plzni dne…………

V Plzni dne ………..

………………………………………..
Za Statutární město Plzeň
Mgr. Martin Baxa
primátor města

……………………………………………
Za Regionální radu
Ivo Grüner
předseda Regionální rady
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