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SMLOUVY o UMiSTENi NEREKLAMNiCH DOPLNKD NA ZARiZENiCH

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

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

Bankovni 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
CZ00064581

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

Zapsana’ v obchodm’m rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddI'I B, vloika 5402
(déle také jen ,,THMP“)

UZIVATEL
Nézev:
Sidlo:
ID datové schrénky:
ICO:

Méstské éést Praha 5
Némésti 14. Fijna 1381/4, 150 22 Praha 5
yctbyzq
00063631
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DIC: oz 00063631 .
Zastoupeny: RNDr. Danielem Mazurem, Ph. D., starostou MC
Bankovm’ spojeni: 27-2000857329/0800

(spoleéné také ,,sm|uvni strany“)

Il. UvooNi USTANOVENi

Wée uvedené smluvni strany uzavfely dne 16.11.2018 Smlouvu o umisténi nereklamnichdoplfikO na zafl'zeni vefejného osvétleni (dale jen ,,Sm|ouva“), kde se Poskytovatel zavazuje, 2epo dobu trvéni Smlouvy poskytne Uiivateli moinost umistém’ nereklamnich doplfikflspecifikovanych v Pfiloze (3. 1 Smlouvy na vybranych zafizenich VO a v pfipadé potfebyUiivatele i moénost pfipojeni téchto nereklamnich doplfikfl k odbéru elektrické energie. Uiivatelse za podminek stanovenyIch Smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za moinost umistém’nereklamnich doplr'lkfl na vybranych zafizenich VO sjednanou cenu dle Smlouvy a v pfipadépfipojeni nereklamnich doplr'lkfl k odbéru elektrické energie néklady spojené s odbéremelektricke’ energie dle Smlouvy. Veékeré néklady na instalaci nereklamnich doplfikfl, odstranéninereklamnich doplfiku a na pfipadné pfipojeni éi odpojeni nereklamm‘ch doplfikfl k odbéruelektrické energie véetné nékladfl souvisejicich hradi Uiivatel.

Tento Dodatek (3. 1 (déle jen ,,Dodatek“) se uzaviré na zékladé dodateéného nesouhlasuposkytovatele s umisténim nereklamniho zaFizenI’ (déle jen ,,Zafizem'“) na navrieném sloupuvefejne’ho osvétlenf v ulici Radlické, u zastévky Braunova, smér do centra, ktery slouiik pfisvétleni pfechodu pro chodce. Toto zafizem’ se pr‘emist’uje na sloup vefejného osvétleni doulice Geologické. Umisténi Zafizeni je specifikovéno v PFiIoze E2. 1 Dodatku.

Ill. PREDMET DODATKU

Pfedmétem Dodatku je zména umisténi 1 (jednoho) Zafizem’ na sloupu vefejného osvétleni,specifikované v Pfiloze 6:. 1 tohoto Dodatku.

Znéni pfilohy 6. 1 Smlouvy se ruél' a nahrazuje zném’m dle pfilohy 6. 1 tohoto dodatku,

Ostatni ustanoveni Smlouvy se timto Dodatkem nemém’ a zflstévaji v platnosti, jak bylo pavodnésjednéno.

IV. POVINNA USTANOVENi

Smluvni strany berou na védomi, 2e k nabyti Uéinnosti tohoto dodatku 0. 1 je nezbytné jehouvefejnéni v registru smluv podle zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch L'Jéinnostinékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl,do 30 dnu ode dne jeho podpisu posledni smluvni stranou, nejpozdéji do 3 mésicfl ode dnepodpisu dodatku 6. 3, které provede Méstské éést Praha 5‘ Smluvni strany berou na védomi,2e zvefejnéni osobnich L'Idajfl v dodatku (3. 1 uvefejnéném v registru smluv podle véty prvnl' sedéje v souladu s timto zékonem a 5 (3|. 6 odst. 1 pism. c) nafizeni Evropského parlamentu aRady (EU) 2016/679. Smluvm’ strany prohlaéuji, Ze skuteénosti obsaiené v dodatku (7. 1nepovaiuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obéanského zékoniku a udélujl' svoleni kjejich uiiti a uvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv daléich podminek.

Timto se ve smyslu ustanoveni § 43 odst. 1 zékona 63. 131/2000 8b., 0 hlavm’m mésté Praze,
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ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, potvrzuje, 2e byly splnény podml’nky pro platnost prévniho
jedném’ Méstské éésti Praha 5, a to usnesenim RMC Praha 5 6. 5/1637/2018 ze dne 12.12.2018.

v. zAvEREéNA USTANOVENi

1. Tento Dodatek je zhotoven v 5 (péti) vyhotovenl'ch se stejnou prévni silou, z nichZ 2 (dvé)
vyhotoveni obdril' Poskytovatel a 3 (tfi) obdrii Uiivatel.

2. Tento dodatek c"). 1 nabyvé platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvnich stran a L'Jéinnosti
dnem zvefejnénl' tohoto dodatku v registru smluv podle zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich
podminkéch Uéinnosti néktech smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv, ve zném’
pozdéjéich piedpisflz.

3. Smluvni strany si tento Dodatek pfeéetly, s jeho obsahem souhlasi, prohlaéuji, :Ze byl sepsén na
zékladé jejich pravé a svobodné vflle, nikoliv v tisni ani za népadné nevyhodnych podminek, na
dkaz éehoi pfipojujl’ své podpisy.

Pfilohy:

Pfiloha ("3. 1: Seznam umisténych nereklamnich doplfikfl na zafizenich VO — podrobny rozpis
jednotkovych cen a rozpis nékladu 1 a nékladu 2

Pfiloha (2. 2: Povéfeni zaméstnance

V Praze dne ...... 1' "8'47!“- 2018 ..... V Praze dne ............................

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

za Uéivatele
RNDr. Danjel
starosta MC P



PRiLOHA C. 2
POVERENi ZAMESTANANCE



Povéfem’ zaméstnance

My, m’ie podepsana’ spoleénost

Technologie Hlavm'ho mésta Prahy, a.s.
se sfdlem: Praha 7, Hole§0vice, Délnické 213/12, PSC 170 00
:6: 25672541,- DIC: C225672541
zapsané v obchodm’m rejsth’ku Méstského soudu v Praze, oddil B, vloika 5402
zastoupené Toméfiem Jilkem, pFedsedou pfedstavenstva a Ing. Tomééem Novotnym,
mistopFedsedou pFedstavenstva
(déle jen ”Spolec‘fnost”)

timto m’ie vymezujeme kompetence zaméstnance Spoleénosti, a to
(déle jen ”Povéfenv zaméstnanec”), ve smyslu zékona 6. 89/2012 8b., obéansky

zékom’k, ve zném’ pozdéj§ich pFedpisfi.

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

a) uzavirém’ smluv na umisténi nereklamnl'ch doplfikfi na zaFizenich vefejného osvétlem’za
Spoleénost, pfiéemi cilem a uéelem téchto smluv, v souladu s rémcovou smiouvou o
sprévé, provozu a ddribé veFejného osvétlem’ a dalél’ch souvisejl’cich zafi'zem’ hl. m.
Prahy é. lNO/35/04/OOl928/2017 uzavfené dne 31. 8. 2017 s hlavnim méstem Prahou
(déle jen ,,Rémcova' smlouva”) a die dalél'ch instrukci a pokynfi hlavm’ho mésta Prahy, je
poskytnuti moinosti umistit nereklamm’ doplfiky na zah’zem’ch veFejného osvétlem’, jei
je v majetku hiavm'ho mésta Prahy;
uzavfrénl' smluv kzajiéténi odbéru elektrické energie, pFiéemi cflem téchto smluv,
vsouladu s rémcovou smlouvou o sprévé, provozu a Udribé veFejného osvétlem’ a
dalél’ch souvisejico’ch zafizem’ hl. m. Prahy E. INO/35/04/001928/2017 uzavFené dne 31.
8.2017 s hlavnim méstem Prahou (déle jen ,,Rémcové smlouva”) a dle dal§ich instrukci
a pokynfi hlavm’ho mésta Prahy, je zajistit poskytovénl' elektrické energie pro vefejné
osvétlem‘, jei nem’ ve vlastnictvi hlavm’ho mésta Prahy;

a to v pFI’padech, kdy hodnota plném’ smluv uvedenVch vyée pod pismeny a) a b) nepFeséhne
ééstku ve vyéi 50.000,- Kc“: bez DPH za jeden kalendéf'm’ rok trva’m’ pFedmétného smluvm’ho
vztahu.

0 1 115-2018

V Praze dne

lng. Toma’é Novotm’l
mistopFedseda pfedstavenstva

Technologie Hlavm’ho mésta Prahy, as.




