
 

   

     

 

 

 

 

 

SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI  

MEZI SAMOSPRÁVAMI  

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČESKÁ REPUBLIKA) 

A MĚSTEM KAMIENNA GÓRA (POLSKÁ REPUBLIKA) 

(VKV/SPOL-2015/1200) 

 

 

Město DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (Česká republika) 

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

zastoupené: Janem Jarolímem, starostou města 

IČO: 00277819 

 

 a  

 

Město KAMIENNA GÓRA (Polská republika)  

se sídlem: Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra  

zastoupené: Krzysztofem Świątkem, starostou města  

NIP: 614-01-02-927  

REGON: 230821316 

 

uzavírají pro uskutečnění společných cílů s dobrým úmyslem v zájmu svých občanů, pro spolupráci, 

přátelství a upevnění vztahů mezi oběma subjekty a na základě toho i pro prohloubení vzájemného 

poznání mezi Českou republikou a Polskou republikou tuto smlouvu o spolupráci: 

 



I. 

Tato smlouva má pomáhat vytvářet přátelské styky mezi smluvními partnery a prohlubovat 

spolupráci v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, turistiky, životního prostředí, hospodářství 

a sociálních věcí. 

 

II. 

Místní orgány si budou vyměňovat zkušenosti při řízení samospráv a v rámci této smlouvy budou 

spolupracovat v oblasti sportu, kultury, vzdělávání, turistiky, životního prostředí, hospodářství 

a sociálních věcí. 

 

III. 

Při spolupráci mezi smluvně vázanými partnery ve sféře hospodářské, sociální a environmentální 

ochrany se budou obě strany maximálně snažit podporovat a zajistit vzájemně výhodné podmínky 

v rámci smlouvy o přátelství mezi městy. 

 

IV. 

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  a budou se 

snažit o jejich maximální zapojení. Spolupráce a přátelství města Kamienna Góra a města Dvůr 

Králové nad Labem budou deklarovány vzájemnou účastí na jejich centrálně organizovaných akcích, 

při nichž bude docházet k vzájemnému prohlubování a poznávání obou partnerských lokalit. 

 

 

V. 

Smlouvu podepisující partneři se budou maximálně snažit začlenit se se společnými projekty do 

projektů mezinárodních a budou se vzájemně podporovat při získávání finančních zdrojů. 

 

VI. 

Smluvní partneři se budou snažit své vzájemné styky udržovat v duchu této smlouvy.  

 

 

 

 

 



Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 10 let a může být ukončena dohodou smluvních stran nebo 

výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne měsíce následujícího po 

doručení výpovědi. 

 

 

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Dvůr Králové nad Labem dne 08.12.2015 

usnesením č.  Z/126/2015. 

Tato smlouva byla schválena Radou města Kamienna Góra dne 17.12.2015 usnesením č. XIV/84/15. 

 

 

 

Dvůr Králové nad Labem                                

dne 18.02.2016 

 

 

.............................     ............................... 

Jan Jarolím                             Krzysztof Świątek   

        starosta města Dvůr Králové nad Labem       starosta města Kamienna Góra 


