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SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI  
MEZI SAMOSPRÁVAMI 

MĚSTEM DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČESKÁ REPUBLIKA) 
A ÚZEMNÍM SDRUŽENÍM BUŠTYNO ŤAČIVSKÉHO OKRESU  

ZAKARPATSKÉ OBLASTI (UKRAJINA) 
 

(č. VKV/SPOL-2022/0002) 
 
 
město Dvůr Králové nad Labem (Česká republika) 
se sídlem:   náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 
IČO:    00277819 
zastoupené:  Ing. Janem Jarolímem, starostou města 
 
a  
 
Územní sdružení Buštyno Ťačivského okresu Zakarpatské oblasti (Ukrajina): 
se sídlem:   ulice Hlavní 91, 90556 Buštyno, Ťačivský okres, Zakarpatská oblast, 

tel. (03134) 60-444 
kód:    JEDRPOU 04349685 
zastoupené:   Ruslanem Mykolajovyčem Jančijem,  

starostou místní samosprávy  
 
 
 
Město Dvůr Králové nad Labem (Česká republika) zastoupené starostou Ing.  Janem Jarolímem 
a Územní sdružení Buštyno Ťačivského okresu Zakarpatské oblasti (Ukrajina)  zastoupené starostou 
místní samosprávy Ruslanem Mykolajovyčem Jančijem, Územního sdružení Buštyno s ohledem na 
vzájemný zájem na dalším prohlubování, posilování a rozšiřování rozvoje v oblasti kultury, sportu, 
cestovního ruchu a životního prostředí, hospodářství a sociálních věcí a vzájemného prospěchu v zájmu 
svých občanů pro spolupráci, přátelství a upevnění vztahů mezi oběma subjekty a na základě toho i pro 
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prohloubení vzájemného poznání mezi Českou republikou a Ukrajinou uzavírají tuto smlouvu 
o spolupráci. 
 

Článek 1. 
Tato smlouva má pomáhat vytvářet přátelské styky mezi smluvními partnery a prohlubovat spolupráci 
v oblasti: 
- kultury 
- sportu 
- vzdělávání 
- cestovního ruchu 
- životního prostředí 
- sociálních věcí. 
 

Článek 2. 
1. Místní orgány si budou vyměňovat zkušenosti při řízení samospráv a v rámci této smlouvy budou 

spolupracovat a rozvíjet vztahy v oblasti sportu, kultury, vzdělávání, cestovního, životního 
prostředí a jeho ochrany, zdravotnictví, vědy, hospodářství a sociálních věcí. 

 
Článek 3. 

1. Při spolupráci mezi smluvně vázanými partnery ve sféře hospodářské, sociální a environmentální 
ochrany se budou obě strany maximálně snažit podporovat, vyměňovat si zkušenosti, 
spolupracovat na rozvoji vztahů a zajistit vzájemně výhodné podmínky v rámci smlouvy o přátelství 
mezi městy. 

 
Článek 4. 

1. V rámci spolupráce v oblasti sportu a kultury, vzdělávání a cestovního ruchu měst a jejich obyvatel 
si obě strany vzájemně vymění (pozvou) své skupiny na větší kulturní a sportovní události, budou 
se snažit o jejich maximální zapojení a rozvíjet a udržovat spolupráci města Dvůr Králové nad 
Labem (Česká republika) a Územního sdružení Buštyno (Ukrajina), aby docházelo k vzájemnému 
prohlubování a poznávání obou partnerských lokalit. 

 
Článek 5. 

1. Smlouvu podepisující partneři se budou začleňovat se společnými projekty do mezinárodních 
projektů pod záštitou Evropské unie, poskytnou si navzájem součinnost při plnění úkolů 
souvisejících se smluvenými projekty a žádostmi o získání grantů a budou se vzájemně podporovat 
při získávání finančních zdrojů. 

 
Článek 6 

1. Strany budou komplexně podporovat rozvoj cestovního ruchu. 
 

Článek 7 
1. Strany rozvíjejí vzájemnou spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, racionálního využívání 

a reprodukce přírodních zdrojů, zajišťování ekologické bezpečnosti a podpory rozšiřování sféry 
ekologicky čistých průmyslových odvětví. 
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Článek 8 
1. Každá strana se zdrží jakéhokoli jednání, které by mohlo druhé straně způsobit újmu. 
2. Strany mohou v souladu s ustanoveními této dohody vypracovat a odsouhlasit konkrétní roční 

programy spolupráce. 
3. Strany v případě potřeby uspořádají dvoustranné konzultace o provádění této dohody a dalších 

dohod, programů a projektů spolupráce uzavřených na jejím základě, vyměňují si informace 
a zkušenosti v oblastech uvedených v článku 1 této dohody, jakož i jiné otázky. které je zajímají. 

 
Článek 9. 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 10 let a může být ukončena dohodou smluvních stran 
nebo písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí šest měsíců, která začne běžet 
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Ode dne 
doručení písemné výpovědi jsou účastníci povinni nepokračovat v činnosti dle této smlouvy, avšak 
jsou povinni se upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící nedokončením činnosti související s touto smlouvou. 

 
Článek 10. 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související 

ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost 
platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení 
ustanovením platným, které se svým účelem nejvíce podobá neplatnému ustanovení. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po 1 vyhotovení. 

4. Tuto smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely ze své pravé, svobodné a vážně míněné vůle, 
že si tuto smlouvu před jejím uzavřením pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně 
s ním souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Dvůr Králové nad Labem dne 17.03.2022, usnesení 
č. Z/450/2022. 
 
Dvůr Králové nad Labem dne  18.04.2022                                                       

 
 

.............................         ............................... 
Ing. Jan Jarolím                               Ruslan Mykolajovyč Jančij 

        starosta města Dvůr Králové nad Labem            starosta územního sdružení  


