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SMLOUW o UMiSTENi NEREKLAMNiCH DOPLNKU NA ZARiZENiCH

POSKYTOVATEL
Nézev:
Sidlo:
ICO:
DIC:
(déle také jen ,,HMP“)

ZASTOUPENY
Nézev:
Sidlo:
ID datové schrénky:
ICO:
DIC:
Zastoupenéz

Bankovm’ spojem':

VEREJNEHO osTLENi C. 16/0/OUR/18
(déle jen ,,Dodatek“)

mezi

Hlavnim méstem Praha
(,,Poskytovatel“)

a

Méstskou éésti Praha 5
(,,U2ivatel“)

IDENTIFIKACNi UDAJE SMLUVNiCH STRAN

Hlavni mésto Praha
Mariénské némésti 2, 110 01, Praha 1
00064581
CZOOOB4581

Technologie hlavniho mésta Prahy, a. s.
Délnicka’ 213/12, 170 00, Praha 7
u5hgkji
25672541
CZ25672541
Tomééem Jilkem, pfedsedou pfedstavenstva spoleénosti
lng. Tomééem Novotnym, mistopfedsedou pfedstavenstva
spoleénosti
409025-0005157998/6000

Zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloika 5402
(déle také jen ,,THMP“)

UZIVATEL
Nézev:
Sidlo:
ID datove‘ schrénky:
ICO:

Méstské éést Praha 5
Némésti 14. Fijna 1381/4, 150 22 Praha 5
yctbyzq
00063631



DIC:
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CZ 00063631

Zastoupeny: RNDr. Danielem Mazurem, Ph. D., starostou MC
Bankovm’ spojem’: 27—2000857329/0800

(spoleéné také ,,smluvni strany“)

1.

3.

n. UVODNiUSTANOVENi

VYée uvedené smluvni strany uzavfely dne 16.11.2018 Smlouvu o umisténi nereklamnichdoplfikfl na zafizeni vefejného osvétlen1(délejen ,,Smlouva“), kde se Poskytovatel zavazuje, 2epo dobu trvéni Smlouvy poskytne Uiivateli moinost umistém’ nereklamnich doplfikflspecifikovanych v Pfiloze 6. 1 Smlouvy na vybranych zafl'zenl’ch VO 3 v pfipadé potfebyUéivatele i moinost pfipojeni téchto nereklamm’ch doplfikfl k odbéru elektrické energie. Uiivatelse za podminek stanovenYch Smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za moinost umisténinereklamnich doplfikfl na vybranf/ch zafizem’ch V0 sjednanou cenu dle Smlouvy a v pfipadépfipojeni nereklamm’ch doplfikfl k odbéru elektrické energie néklady spojene' s odbéremelektrické energie dle Smlouvy. Veékeré néklady na instalaci nereklamm’ch doplfikfl, odstranéninereklamnich doplhkfl a na pfl’padné pfipojeni éi odpojeni nereklamnich doplfikfl k odbéruelektrické energie véetné néklada souvisejicich hradi Uiivatel.

Tento Dodatek (3. 2 (déle jen ,,Dodatek“) se uzaviré na zékladé zmény nékladu na odbérelektrické energie, dle Pfilohy (3. 1 Dodatku.

IH. PREDMETDODATKU

Pfedmétem Dodatku je zména nékladfl na odbér elektrické energie, specifikované v Pfiloze 6.1 tohoto Dodatku.

Smluvni strany se dohodly na nésledujicich zménéch Smlouvy:

a) Ustanoveni 61. V, odst. 5 Smlouvy se ruéi a nahrazuje timto znénim:

V pfipadé pfipojeni nereklamnich dop/fikL”: k odbéru elektrické energie éini pfedétovanénék/ady na odebranou e/ektrickou energii 840,00 Kc" (s/ovy.‘ Osmsetétyficet korun éeskych)bez DPH mésiéné (dé/e téi jen jako ,,néklad 1“). Nék/ad 1 je tvofen jako souéin mnofstvikWh skutec'né spotfebované elektrické energie a ceny za jednu ( 1) kWh, za kterou jI'
Poskytovate/ nakoupil 0d svého dodavate/e, a dale pod/'Iem na platbé za distribuci, POZE,OTE, za rezervovany pr'ikon a da/éi platby, souvisejici se zajis'te'nim dodévky elektrickéenergie do nereklamnich doplfika. Rozp/s pfedétovanych nék/adE/ na odebranou elektrickouenergii vc'etne" vypoétu mnoz’stvi kWh skuteéné spotfebované elektrické energie je uvedenv Pr'i/oze c". 1 této Smlouvy. Sm/uvni strany se dé/e dohod/y, z'e podi/ na nék/adech spojenychs provozem a Udrz'bou odbérného zar'izeni c'ini 252,00 K6 (s/ovy: Dvéstépadesa’tdva korunéeskych) bez DPH mésiéné (dale te’z' jen jako ,,néklad 2“). Rozpis nék/adu 2 je uvedenv PFi/oze 6. 1 této Smlouvy. K nékladu 1 a nékladu 2 bude Udtovéna (pfipoéiténa) zék/adnisazba dané z pfidane’ hodnoty pod/e prévnich pr'edpisi’l platnych a L’Ic'innych v DUZP.

b) Znénl’ pfl'lohy (3. 1 Smlouvy se ruéi a nahrazuje znénim dle Pfilohy 6‘ 1 tohoto dodatku.

Ostatm’ ustanoveni Smlouvy se tfmto Dodatkem neménl' a zfistévajl' v platnosti, jak bylo pflvodnésjednéno.
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IV. POVINNA USTANOVENi

Smluvni strany berou na védomi, ie k nabyti Uéinnosti tohoto dodatku ('2. 1 je nezbytné jeho
uvefejnéni v registru smluv podle zékona o. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch Uéinnosti
nékterS/ch smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjéich pFedpis,
do 30 mt: ode dne jeho podpisu posledni smluvm’ stranou, nejpozdéji do 3 mésicfl ode dne
podpisu dodatku ('3. 3, které provede Méstské éést Praha 5. Smluvni strany berou na védomi,
2e zvefejnéni osobnioh L’JdajCI v dodatku (“3. 1 uvefejnéném v registru smluv podle véty prvni 5e
déje v souladu s timto zékonem a s (2|. 6 odst. 1 pism. c) nafi’zeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679. Smluvni strany prohlaéuji, 2e skuteénosti obsaiené v dodatku r3. 1
nepovaiujl’ za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obéanského zékom’ku a udéluji svoleni k
jejich uiiti a uvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv daléich podminek.

Timto se ve smyslu ustanovem’ § 43 odst. 1 zékona é. 131/2000 8b., 0 hlavnl’m mésté Praze,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, potvrzuje, 2e bylyvsplnény podminky pro platnost prévnl’ho
jednéni Méstské éésti Praha 5, a to usnesenim RMC Praha 5 (E. 5/125/2019 ze dne 06.02.2019.

v. zAvERECNA USTANOVENi

Tento Dodatek je zhotoven v 5 (péti) vyhotovenfoh se stejnou pra’vm’ silou, z nichz 2 (dvé)
vyhotovem’ obdrii Poskytovatel a 3 (tfi) obdrii Uiivatel.

Tento Dodatek nabyvé platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvnich stran a (Joinnosti dnem
zvefejnéni tohoto dodatku v registru smluv podle zékona ("1. 1340/2015 8b., 0 zvléétnioh
podminkéch Uéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl.

Smluvm’ strany si tento Dodatek pfeéetly, s jeho obsahem souhlasi, prohlaéuji, 2e byl sepsén na
zékladé jejioh pravé a svobodné ville, nikoliv v tisni ani za népadné nevyhodnych podminek, na
dkaz éehoi pfipojuji své podpisy.

Pfilohy:

Pfiloha c3. 1: Seznam umisténych nereklamnich doplfikfl na zafizenich VO — podrobny rozpis
ceny

Pfiloha 6. 2: Povéfeni zaméstnance

1. 1 412- 2019 /J 1, ”/5249
V Praze dne ........................... V Praze dne ............................

za Poskytovatele
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PRiLOHA C. 2
POVERENi ZAMESTANANCE



PovéFem’ zaméstnance

My, m’ie podepsané spoleénost

Technologie Hlavnl'ho mésta Prahy, a.s.
se sidlem: Praha 7, Holeéovice, Délnické 213/12, PSC 170 00
IC: 25572541,- DIC: cz25672541
zapsané v obchodm’m rejst'ku Méstského soudu v Praze, oddil B, vloika 5402
zastoupené Tomééem JI’Ikem, pFedsedou pFedstavenstva a lng. Tomééem Novotnym,
mistopfedsedou pFedstavenstva
(déle jen ,,Spo|e€nost”)

timto m’ie vymezujeme kompetence zaméstnance Spoleénosti, a to
(déle jen ”PovéFeny zaméstnanec”), ve smyslu zékona 6. 89/2012 5b., obEansky'I

za’kom’k, ve zném’ pozdéjfiich pFedpisfl.

Povéfeny zaméstnanec je oprévnén zastupovat Spoleénost v rozsahu obvyklém vzhledem ke
svému zaFazenI’ nebo funkci ve Spoleénosti, pfiéemi tento rozsah zahrnuje kromé jiného:

8) uzavfrém’ smluv na umistém’ nereklamm’ch doplfikfl na zafizenich veFejného osvétlem’ za
Spoleénost, pfiéemé cilem a (Jéelem téchto smluv, v souiadu s rémcovou smlouvou o
sprévé, provozu a L'Idribé veFejného osvétlenl' a dalél'ch souvisejl’cfch zaFizenI’ hl. m.
Prahy E. lNO/35/04/001928/2017 uzavFené dne 31. 8. 2017 s hlavm’m méstem Prahou
(délejen ,,Rémcové smlouva”) a die dal§ich instrukci a pokynfi hlavm’ho mésta Prahy, je
poskytnutl' moinosti umistit nereklamm’ doplfiky na zafi'zem’ch vefejne'ho osvétlem’, jei
je v majetku hlavniho mésta Prahy;
uzavirém’ smluv kzajiéténi odbéru elektrické energie, pFiéemi cflem téchto smluv,
vsouladu s ra’mcovou smlouvou o sprévé, provozu a Udribé veFejného osvétlem’ a
dal§ich souvisejicfch zaFizem’ hl. m. Prahy é. INO/35/04/001928/2017 uzavFené dne 31.
8.2017 s hlavnim méstem Prahou (déle jen ,,Rémcové smlouva“) a die daléich instrukci
a pokynfi hlavm’ho mésta Prahy, je zajistit poskytovéni elektricke’ energie pro vefejné
osvétlem’, jei neni ve vlastnictvn’ hlavm’ho mésta Prahy;

a to v pfi’padech, kdy hodnota plném’ smluv uvedem'lch vV§e pod pismeny a) a b) nepFeséhne
éa’stku ve vyéi 50.000,- K6 bez DPH za jeden kalendéFni rok trvém’ pFedmétného smluvnl’ho
vztahu.

U 1 -05- 2018
V Praze dne ....................................

Ing. Toméé Novotny
mistopFedseda pfedstavenstva

Technologie Hlavm’ho mésta Prahy, a.s.




