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SMLOUVA o UMiSTENi NEREKLAMNICl-j DOPITNKU NA ZARiZENiCH
VEREJNEHO OSVETLENI

uzavfené v souladu se zékonem 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl
(déle jen ,,obéansky zékonik“)

(déle jen ,,Sm|ouva“)

mezi

Hlavnim méstem Praha
(,,Poskytovatel“)

a

Méstskou éésti Praha 5
(,,U2ivatel“)

l. lDENTIFIKACNi UDAJE SMLUVNiCH STRAN

POSKYTOVATEL
Nézev: Hlavni mésto Praha
Sidlo: Mariénské némésti 2, 110 01, Praha 1
100: 00064581
DIC: C200064581
(déle také jen ,,HMP“)

ZASTOUPENY
Nézev: Technologie hlavniho mésta Prahy, a. s.
Sidlo: Délnické 213/12, 170 00, Praha 7
ID datové schrénky: u5hgkji
ICO: 25672541
016: CZ25672541
Zastoupené: Toma’éem JI’Ikem, pfedsedou pfedstavenstva spoleénosti

Ing. Tomééem Novotnym, mistopfedsedou pfedstavenstva spoleénosti
Bankovnl' spojeni: 409025-0005157998/6000
Zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloika 5402
(déle také jen ,,THMP“)



- M ESTSKA CAST
PRAHA 5

J
UZIVATEL
Nézev: Méstské éést Praha 5
Sidlo: Némésti 14. fijna 1381/4, 150 22 Praha 5
ID datové schrénky: yctbyzq
ICQ:
DIC:
Zast

00063631
CZ 00063631

-

oupeny: lng. Pavlem Richterem, starostou MC
Bankovni spojeni: 27-2000857329/0800

(spo Ieéné také ,,smluvnl' strany“)

ll. PREAMBULE A DEFINICE NEKTERYCH POJMU

Cilem a Uéelem této Smlouvy, v souladu s Rémcovou smlouvou o sprévé, provozu a adribé
vefejného osvétleni a daléich souvisejl'cich zal‘izeni hl. m. Prahy é. lNO/35/04/001928/2017
uzavfenou dne 31.08.2017 mezi hlavnim méstem Prahou a spoleénosti Technologie hlavm’ho
mésta Prahy, as. (déle jen ,,rémcové smlouva“) je poskytnuti moinosti umisténi nereklamm’ch
doplfikfl na zafizenich vefejného osvétleni, jei je v majetku hlavniho mésta Prahy, a v pfipadé
potfeby Uiivatele i moinosti pfipojeni nereklamnich doplfikl) k odbéru elektrické energie.

Nereklamm’mi doplfiky vefejného osvétleni se rozumi pfedméty jako napf, dopravni znaéky,
kamery, informaéni tabule, knihobudky, odpadkové koée atd. (déle téi jen ,,nerek|amni
doplfiky“), umisténé na stoiérech zafizeni vefejného osvétleni a souvisejicich zafl'zeni (tj.
napf. elektrické, plynové a slavnostm’ osvétleni, vefejné hodiny a vefejné véini hodiny,
elektrické pfipojky méstského mobiliéfe a pfisvétlem’ pfechodo pro chodce (déle téz jen
,,zafizeni V0“), které se nachézeji na L'Jzeml' HMP a jsou ve vlastnictvi HMP. Nereklamnimi
doplfiky nejsou reklamni zafizeni a jejich nosiée.

m. PREDMET SMLOUW

Poskytovatel se 2a podminek stanovenych touto Smlouvou zavazuje, 2e po dobu trvéni této
Smlouvy poskytne UZivateIi moinost umisténi nereklamnl'ch doplfikfl specifikovanych v Pfiloze
("3. 1 této Smlouvy na vybranSIch zafizem’ch VO a v pfipadé potfeby Uiivatele i moinost pfipojeni
téchto nereklamnich doplfikfl k odbéru elektrické energie. Uiivatel se za podminek stanovenych
touto Smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za moinost umisténi nereklamm’ch doplfikfl na
vybranych zaFizenI'ch VO sjednanou cenu dle této Smlouvy a v pfipadé pfi'pojem' nereklamnich
doplfikfl kodbéru elektrické energie néklady spojené s odbérem elektrické energie dle této
Smlouvy. Veékeré na’klady na instalaci nereklamnich doplfikfl, odstranéni nereklamnich doplfikfl
a na pfipadné pfipojeni 6:1 odpojeni nereklamnich doplfikfl k odbéru elektrické energie véetné
nékladfl souvisejicich hradl’ Uiivatel.

IV. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNiCH STRAN

Poskytovatel si vyhrazuje prévo schvélit technické feéem’ umisténi nereklamnfch doplfikfl, déle
vizuélni a grafické provedeni nereklamnich doplfikfl pfed jejich instalaci. Uiivatel se zavazuje
p0 celou dobu trvém' této Smlouvy dodriovat vizuélni a graficky styl schvéleny Poskytovatelem.
Zména vizuélniho a grafického provedeni nereklamm’ch doplfikfl podléhé pfedchozimu
schvélem’ Poskytovatelem.
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Seznam zafl'zeni VO, na kterych jsou nereklamni doplfiky Uiivatele umistény, resp. ktere’ jsou
p0 dobu trvém’ te’to Smlouvy vyhrazeny k umisténi nereklamm’ch doplfikfi, je uveden v Pfiloze
(3. 1 této Smlouvy.

Uiivatel je povinen udriovat v platnosti veékeré pfisluéné povoleni dotéenych orgém‘] stétni
sprévy a pfipadné daléi podklady uréené Poskytovatelem a vztahujici 39 k moinosti instalace
nereklamnich doplfikfl na zafizenich vefejného osvétlem’ a v pfipadé potfeby pfipojem’
nereklamnich doplfikfl k odbéru elektrické energie i k moinosti pfipojeni nereklamm’ch doplfikfl
k odbéru elektrické energie.

Potfebu pFipojeni éi odpojeni nereklamnich doplfikfl k odbéru elektrické energie nahlési Uiivatel
Poskytovateli prostfednictvim e-mailu kontaktni osoby Poskytovatele uvedené vél. VII. této
Smlouvy.

fl’padé, 2e budou nereklamni doplfiky pfipojeny kodbéru elektrické energie, je U2ivatel
povinen pfedat Poskytovateli pfed podpisem této Smlouvy, nejpozdéji véak pFi pfipojeni
nereklamnich doplfikfl kodbéru elektrické energie, vychozi revizm’ zpra’vu se zméfenym
skuteénym odbérem elektrické energie.

Uiivatel zajisti na své néklady a po pfedchozim odsouhlaseni Poskytovatele odbornou instalaci
nereklamnich doplfikfl a v pfipadé potfeby jejich pfipojeni k odbéru elektrické energie i toto
pfipojeni k odbéru elektrické energie tak, aby odpovidaly véem platnym a UéinnYm prévm’m
pFedpisOm, a to po pfedchozim odsouhlaseni Poskytovatelem. Poskytovatel je opra'vnén uréit
Uéivateli rozsah umisténi nereklamnich doplfikfl a zpflsob jejich umisténi. Za kaidé jednotlivé
poruéem’ povinnosti Uiivatele stanovenych v tomto odstavci zaplati Uiivatel
Poskytovateli smluvni pokutu ve vy§i Ujednénim o smluvni pokuté neni dotéen
nérok Poskytovatele na néhradu zpflsobene' Ujmy.

UZivatel je kdykoli v prflbéhu trvéni této Smlouvy povinen na zékladé vyzvy Poskytovatele
provést, resp. zajistit na své néklady okamiitou odbornou demontéz nereklamnich doplfikfl, a
to v pfipadé nebezpeéi ohroieni zdravi éi iivota. Tato povinnost vzniké Uiivateli také v pfipadé
hroza’ci ékody na majetku Poskytovatele, pfipadné na majetku tfetl'ch osob, a déle v pfipadé, 2e
UZivatel nerespektuje ("3i poruéi rozhodnuti pfisluénych dotéenych orgénfl stétni sprévy. Za
kaidé jednotlivé poruéem’ povinnosti stanovenych v tomto odstavci zaplati Uéivatel smluvni
pokutu ve vyéi 5.00000 Ké. Ujedném’m o smluvni pokuté neni dotéen nérok Poskytovatele na
néhradu zpflsobené Ujmy.

Uiivatel neni oprévnén umistit nereklamni doplfiky na zafizem’ VO jinak, nei uréil Poskytovatel.
Smluvni strany sjednévaji, 2e Uiivatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvni pokutu ve vyéi
1.000 Ké/den za poruéeni povinnosti stanovené v tomto odstavci této Smlouvy. Ujednénim o
smluvni pokuté neni dotéen nérok Poskytovatele za néhradu zpasobené ékody.

Uiivatel je povinen zajistit na své néklady odborné odstraném’ nereklamnl’ch doplfikfl a v pfl’padé
nereklamnich doplfikfl pfipojenych k odbéru elektrické energie jejich odborné odpojeni z odbéru
elektrické energie, a to nejpozdéji ke dni ukonéeni této Smlouvy, pokud se 5 Poskytovatelem
pisemné nedohodne jinak.

V pfipadé obnovy, opravy nebo Udriby zafl'zeni VO, které je uvedeno v Pfiloze 6. 1 této
Smlouvy, je Poskytovatel oprévnén doéasné pferuéit umisténi nereklamm’ch doplfikfl na
pFedmétném zafizeni VO c'zi pfipojeni nereklamnl'ch doplfikfl k odbéru elektrické energie a
Uéivatel je povinen takové pferuéeni strpét. Poskytovatel je v takovém pfipadé povinen ozna’mit
potfebu pferuéeni umisténi nereklamnich doplfikL‘] 6i pferuéeni pfipojeni nereklamnich doplr'uktl
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k odbéru elektrické energie Uiivateli a Uéivatel je povinen bezodkladné zajistit na své nékladyodbornou demontéi nereklamm’ch doplnkfi z pfedmétného zafizeni VO éi odborné odpojem'nereklamnich doplnkfl z odbéru elektrické energie, jejich uskladnéni po dobu trvajl'ci obnovy,
néslednou zpétnou odbornou montéi nereklamm’ch doplnku na pfedmétné zafizeni VO. Zadobu, p0 kterou trvé pferuéenl umistém’ nereklamnich dopfnkfl (":i pferuéem’ pfipojem’nereklamm’ch doplnkfl kodbéru elektrické energie, nenéleii Poskytovateh' sjednané cena a

- I v . . .

Smluvm’ strany si poskytnou veékerou nezbytnou souéinnost v souvislosti s plnénim pfedmétutéto Smlouvy.

v. UJEDNANi o GENE, NAKLADECH A PLATEBNi PODMiNKY

cenu (déie téz jen ,,celkova' cena“), vypoétenou na za’kladé poétu zafizeni VO vyhrazenychkuml’sténi nereklamnich doplnkfl a na zékladé jednotkovych cen (tj. jednotlivX/ch cen zakonkrétnl’ nereklamni doplnky) specifikovanych bliie v Pfiloze 6. 1 new Smlouvy. K cené budeL’Jétovéna (pfipoéiténa) zékladm’ sazba dané z pfidané hodnoty podle prévnich pFedpisCJplatnych a Uéinny'Ich v den uskuteénéni zdanitelného plném’ (déle jen ,,DUZP“). Nedohodnou-lise smluvni strany jinak, mé se za to, ie DUZP je posledni kalenda’Fm’ den obdobi, za které jecelkové cena Uétovéna.

Poskytovatel si vyhrazuje prévo jednou (1x) za kalendéfni rok jednostranné jednotkové cenyzménit, éimé dojde i ke zméné vyiée celkové ceny. Nad rémec uvedeného mflie byt celkovécena navyéena maximélné 0 index inflace oficia’lné vyhlééeny Ceskym statistickym Ufadem zauplynuly kalendér‘m’ rok. Zménu jednotkoch cen pro dany kalendéfni rok oznémi PoskytovatelUiivateli nejpozdéji 30. zéfl' pfedchézejiciho kalendéfniho roku. Za den oznémeni zményjednotkovych cen se povaiuje den doruéem’ plsemného vyrozumém’ o zméné jednotkovych cenUZivateli. Nebude-li pisemne vyrozumém’ o zméné jednotkoch cen pfevzato Uiivatelem ve[hate deseti (10) dnfl od dne, kdy jej Poskytovatel odeslal Uiivateli prostfednictvimprovozovatele poétovnich sluieb, povaiuje se takto odeslané vyrozumém’ o zménéjednotkovych cen uplynutim desétého dne pfedmétne’ ltty za doruéené, resp. oznémenéUiivateli. Zména jednotkoch cen je Uéinné od 1. ledna daného kalendéfniho roku.
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Pokud Poskytovatel jednotkové ceny vyée uvedenym zpflsobem nezméni, zflstévaji platné také
pro na'sledujici kalendéfni rok.

Uiivatel mé pra’vo vyslovit se zménou jednotkovych cen a nové vyiée jednotkoch cen sIj
nesouhlas. Vysloveni nesouhlasu musi mit pisemnou formu a musi bS/t Poskytovateli doruéeno
nejpozdéji do tficeti (30) a ode dne oznémeni zmény. Nevyslovi—li Uiivatel vyiée uvedenym
prokazatelnym zpflsobem svflj nesouhlas, plati, 2e se zménou jednotkovych cen souhlasi.
Vyslovenim nesouhlasu Uiivatel od Smlouvy odstupuje. V takovém pfipadé pozbyvé Smlouva
platnosti a Uéinnosti k 31. prosinci kalendéfm’ho roku, ve kterém vyslovil Uiivatel se zménou
jednotkovych cen sj nesouhlas.

V pfipadé pfipojeni nereklamnich doplhkfl k odbéru elektrické energie (:ini pfeflétované néklady
na odebranou elektrickou energii 651,00 Kc“: (siovy: Sestsetpadesétjedna korun éeskych) bez
DPH mésiéné (déle téi jen jako ,,néklad 1“). Néklad 1 je tvor‘en jako souéin mnoistvi kWh
skuteéné spotfebované elektrické energie a ceny za jednu (1) kWh, za kterou ji Poskytovatel
nakoupil 0d svého dodavatele, a déle podilem na platbé za distribuci, POZE, OTE, za
rezervovany/ pfikon a daléi platby, souvisejici se zajiéténim dodévky elektrické energie do
nereklamnich doplfikfl. Rozpis pFeUétovanych nékladfl na odebranou elektrickou energii véetné
vypoétu mnoistvi kWh skuteéné spotfebované elektrické energie je uveden v Pfiloze 6. 1 této
Smlouvy. Smluvni strany se déle dohodly, 2e podil na nékladech spojenych s provozem a
Udribou odbérného zafizeni éini 104,00 Ké (slovy: Stoétyl’i korun éeskych) bez DPH mésiéné
(déle téi jen jako ,,néklad 2“). Rozpis nékladu 2 je uveden viloze 6. 1 této Smlouvy.
K nékladu 1 a nékladu 2 bude afitovéna (pfipoéiténa) zékladni sazba dané z pfidané hodnoty
podle prévnich pfedpisfl platnych a Uéimymh v DUZP.

PFipadné zvyéeni éi sniieni poétu nereklamnich doplr‘nkfl pfipojenych kodbéru elektrické
energie bude mit vliv na Upravu vyée nékladu 1 a na'kladu 2 dle odst. 5 tohoto élénku, Uprava
vypoétu nékladu 1 a nékladu 2 bude provedena 0d mésice nésledujiciho po mésici, kdy ke
zméné doélo, a to formou dodatku k této Smlouvé.

PFeUétované néklady na odebranou elektrickou energii, popf. také néklad 2 mohou byt
upravovény prflbéiné v zévislosti na trinich zménéch ceny elektrické energie, Pfisluéna’ Uprava
nékladu 1 a nékladu 2, bude provedena ve formé pisemného dodatku ktéto Smlouvé
podepsaného obéma smluvm’mi stranami.

Smluvm’ strany se dohodly, 2e celkové cena, néklad 1 a na’klad 2 bude UZivatelem placena na
zékladé faktury vystavené Poskytovatelem vidy kvartélné po uplynutl' pfisluéného étvrtleti.
UZivatel uhradl’ éa’stku za celkovou cenu, néklad 1 a néklad 2 na bankovm’ Uéet uvedeny na
faktufe vystavené ve smyslu pfedchozi véty a doruéené Uéivateli prostl‘ednictvim THMP
elektronicky ve forma’tu PDF nebo JPG na adresu: Méstské éést Praha 5, Ufad méstské éésti,
ném. 14. fijna 1381/4, 150 22 Praha 5, splatnost faktury éinl' 14 dnfl‘

Veékeré komunikace mezi smluvnimi stranami podle tohoto élénku (él. V.) Smlouvy, vyjma
doruéova’ni faktur UZivateli ve smyslu odst. 8 tohoto élénku Smlouvy, bude probihat v pisemné
formé, a to prostfednictvim provozovatele poétovnich sluieb a formou doporuéenych zésilek.

VI. UCINNOST A DOBA TRvANi TETO SMLOVY

Tato Smlouva nabyvé platnosti a Uéinnosti okamiikem jejiho podpisu obéma smluvnl'mi
stranami. Vyplyvé-Ii véak ze zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch Uéinnosti
nékterych smluv, uvefejfiova’ni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve
znéni pozdéjéich pfedpisfl (déle také ,,zékon o registru smluv“), povinnost uvefejnit tuto
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Smlouvu prostfednictvim registru smluv, nabyvé Smlouva v takovém p’padé UéInnosti teprve
dnem jejI'ho uveFejnénI' prostfednictvim registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato Smlouva se uzaviré na dobu neuréitou.

Smluvni strany mohou tuto Smlouvu kdykoliv bez udéni dCIvodu vypovédét s dvoumésiéni (2)
vypovédni dobou. Wpovédm’ doba poéiné bézet prvnfm dnem mésice nésledujiciho po mésici,
v némi byla pisemné vypovéd’ doruéena druhé smluvni strané.

Smluvni strany se dohodly, ie kaidé z nich je oprévnéna tuto Smlouvu kdykoli vypovédét také
v pfipadé, 2e druhé smluvni strana hrubym s‘Jsobem poruéuje své povinnosti z této Smlouvy
a ani p0 pisemne’m upozornéni ve stanovené IhCIté, které véak nebude kratéi nei deset (10)
dnCI, nebyla zjednéna néprava. vypovédni doba vtakovych pI’I’padech éini (“:trnéct (14) M a
poéiné béiet ode dne nésledujiciho po dni, vnémi byla doruéena odflvodnéné pisemné
vypovéd’ druhé smluvni strané.

VII. KONTAKTNi OSOBY

Kontaktni osobou Poskytovatele ve vécech tykajicich se této Smlouvy je

Kontaktni osobou Uiivatele ve vécech Wkajicich se této Smlouvy je
tel.: e—mail: Jakékoliv zmény L'Idajfl pro
oznamovém’ a doruéovéni véetné zmén tyikajl'cich se kontaktnich osob smluvnich stran je
pfisluéna’ smluvni strana povinna neprodlené oznémit pisemné druhé smluvnI' strané, a to
formou doporuéené zésilky. Uc‘iinnost oznémeni nastévé pétym (5.) dnem nésledujicim po dni
doruéeni tohoto oznémeni druhé smluvni strané.

VIII. zAvERECNA USTANOVENi

Stane—Ii se kterékoli ustanovem’ Smlouvy neplatnym, neI’Jéinnym nebo nevymahatelnym,
nebudou tI’m zbyvajici ustanovenf Smlouvy nijak dotéena. Smluvni strany se zavazuji, ie V
takovém pfipadé toto neplatné, neIJéinné nebo nevymahatelne’ ustanovem’ nahradI'
ustanovenim, jei bude svym obsahem a L'Iéelem takovému neplatnému, neUéinnému nebo
nevymahatelnému ustanoveni nejbliie a bude v souladu s platnym prévem.

Smlouva a veékeré prévni vztahy a néroky z ni vyplyvajici se fidi prévnim Fédem Ceské
republiky, v pFI'padech ve Smlouvé vyslovné neupravenych se tyto zéleiitosti fidi pfisluénymi
ustanovenimi obéanského za’koniku.

Spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni budou smluvni strany Feéit pI‘edevéI'm
vzéjemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodé, mEIZe se kterékoli ze smluvnI’ch stran obrétit na
vécné pfisluény soud, jehoi mistni pfisluénost bude uréena sidlem Poskytovatele.

Smluvni strany se dohodly, 2e veékeré zmény této Smlouvy budou provedeny ve formé
pisemnych dodatkD této Smlouvy podepsanych obéma smluvnI'mi stranami. Pro pfipad
uzavira’ni Smlouvy ajakychkolijejich dodatkIfI smluvni strany vyluéuji pouZItI' ustanovem’ § 1740
odst. 3 obéanského zékoniku.
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Smluvm’ strany vyslovené souhlasi s tim, aby tato Smlouva byla vedena v Centrélni evidenci
smluv (CES) vedené hlavm’m méstem Prahou, které je vefejné pfistupné a které obsahuje Udaje
o smluvnich stranéch, pfedmétu Smlouvy, éiselné oznaéeni této Smlouvy, datum jejl'ho podpisu
a text této Smlouvy.

Smluvni strany prohlaéuji, ie skuteénosti uvedené v této Smlouvé nepovazujl' za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obéanského zékoniku a udéluji svoleni k jejich uiiti a zvefejnéni bez
stanovem’ jakychkoli daléich podml'nek.

Vyplé-Ii ze zékona o registru smluv povinnost uvefejnit tuto Smlouvu prostfednictvim registru
smiuv, uveFejni Poskytovatel v souladu se za’konem o registru smluv tuto Smlouvu
prostfednictvim registru smluv.

Smluvni strany jsou si védomy, ie HMP i THMP maji povinnost na dotaz tfeti osoby poskytovat
informace podle ustanoveni zékona é. 106/1999 8b., 0 svobodném pfi'stupu k informacim, ve
zném’ pozdéjéich pfedpisfl, a souhlasi s tim, aby veékeré informace v te’to Smlouvé obsaiené,
s vyjimkou osobnich Udajfl, byly poskytnuty tfetim osobém, pokud si je vyiédaji.

Tato Smlouva je zhotovena v péti (5) vyhotovem’ch se stejnou prévni silou, z nichi dvé (2)
vyhotoveni obdrii Poskytovatel a tFi (3) obdrii UZivatel.

Timto se ve smyslu ustanoveni § 43 odst. 1 zékona é. 131/2000 8b., 0 hlavnim mésté Praze,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, potvrzuje, 2e byly splnény podminky pro platnost prévniho
jedna’ni méstské (“:ésti Praha 5, a to usnesenim Rady méstské éésti Prahy 5 (z. 47/1509/2018 ze
dne 07.11.2018.

Smluvni strany timto vyslovné prohlaéuji, Ze je jim obsah Smlouvy zném, Smlouvu uzaviraji
véiné, svobodné, pro obé strany srozumitelné, nikoliv v tisni 6i za jinak népadné nevyhodnych
podminek, a 2e si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly. Pokud by se nékteré ustanovem’
této Smlouvy stalo neplatnym, neznamené to neplatnost celé Smlouvy. Na dflkaz smluvni strany
pfipojujl’ niie 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

15-11- 2018

V Praze dne ........................... V Praze dne ............................

za Poskytovatele
Ing. Pavel Richter, ,
Starosta MC Praha 5
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Povéfenl' zaméstnance

My, m’ie podepsané spoleénost

Technologie Hlavm'ho mésta Prahy, a.s.
se sidlem: Praha 7, Hole§ovice, Délnické 213/12, PSC 170 00
:6: 25672541; Dlé: CZ25672541
zapsané v obchodm’m rejstfi'ku Méstského soudu v Praze, oddfl B, vloika 5402zastoupené Tomé§em Jl'lkem, pFedsedou pfedstavenstva a lng. Tomééem Novotnym,mistOpFedsedou pFedstavenstva
(déle jen ,,$poleénost”)

timto m’ie vymezujeme kompetence zaméstnance Spoleénosti, a to
(déle jen ”PovéFenV zaméstnanec”), ve smyslu zékona 5. 89/2012 5b., obéanskvza’kom’k, ve zném’ pozdéj§ich pFedpisG.

Povél’em] zaméstnanec je opra’vnén zastupovat Spoleénost v rozsahu obvyklém vzhledem kesvému zaFazem’ nebo funkci ve Spoleénosti, pfiéemi tento rozsah zahrnuje kromé jiného:

a) uzavfréni smluv na uml'sténl' nereklamm’ch doplfikfl na zafi’zenich vefejného osvétlem’zaSpoleénost, pfiéemi cilem a Uéelem téchto smluv, vsouladu s rémcovou smlouvou osprévé, provozu a Udribé veFejného osvétlem’ a dalél’ch souvisejicich zaFI'zem' hl. m.Prahy é. INO/3S/04/001928/2017 uzavFené dne 31. 8. 2017 s hlavnim méstem Prahou(déle jen ,,Rémcové smlouva”) a dle daléich instrukci a pokym‘) hlavm’ho mésta Prahy, jeposkytnutl’ moinosti umistit nereklamm’ doplfiky na zaFizem’ch veFejného osvétlem’, jeije v majetku hlavm’ho mésta Prahy;
uzavirém’ smluv k zajiétém’ odbéru elektrické energie, pFiéemf cflem téchto smluv,vsouladu s rémcovou smlouvou o sprévé, provozu a udribé veFejného osvétlenl’ adaIEI'ch souvisejicfch zaFizem’ hl. m. Prahy (t. INO/35/04/001928/2017 uzavfené dne 31.8. 2017 s hlavm’m méstem Prahou (déle jen ,,Rémcové smtouva”) a dle dalér’ch instrukcia pokynfi hlavm’ho mésta Prahy, je zajistit poskytovéni elektrické energie pro veFejnéosvétlem’, jei nem’ ve vlastnictvi hlavnl’ho mésta Prahy;

a to v pFI’padech, kdy hodnota plném’ smluv uvedem'lch vy§e pod pismeny a) a b) nepFeséhneéa’stku ve vyéi 50.000; Ké bez DPH 23 jeden kalendéFnI’ rok trvénf pFedmétného smluvm’hovztahu.
U 1 -06- 2018

V Praze dne ....................................

...... ................
lng. Toméé Novotny

mfstopFedseda pFedstavenstva
Technologie Hlavm’ho mésta Prahy, 3.5.


