
 

Chráněné

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního

Smluvní strany

1)

2)

zařízení č. z_s14_12_ 8120063338

Provozovatel distribuční soustavy

obchodní firma: ČEZ Distribuce, a. s.

sidlo: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

lČ: 24729035 DIČ: C224729035

zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn. B, 2145

licence: na distribuci elektřiny č. 121015583

registrace OTE:

bank. spojení:

Kontaktní údaje:

00

zákaznická linka:

webová adresa:

e-mail:

zastoupen

dále jen „PDS“

a

Zákazník

č. 715

Komerční banka, a. 5., číslo účtu: 35-4544580267/0100

adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, 3. 5., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326

800 850 860

www.cezdístribuce.cz,

info@cezdistribuce.cz

p. Ing. Vit Grabec, pozice: Vedoucí oddělení Připojování, na základě pověřeni ze dne

23.01.2015

název: Statutární město Ostrava

Datum narození : , IČ: 00845451

Ulice: Horní 791/3

Obec: Ostrava,

Dodací pošta: Ostrava 30, PSČ: 700 30

Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkový soud a spisová značka (tj. oddíl a vložka)):

bank. spojení:

Kontaktní údaje:

,a. 3., číslo účtu: /

adresa pro doručování:

název: Městský obvod Ostrava- JIH, odbor invest

Ulice: Horní 791/3

Obec: Ostrava , Hrabůvka

Dodací pošta: Ostrava 30, PSČ: 700 30

Jednafick

Bc. Martin Bednář- starosta,

dále jen „Žadatel“

uzavírají tuto smlouvu:

_ Čl. |.

Uvodní ustanovení

1) PDS a Žadatel uzavřeli dne 6.3.2018 smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního

zařízení (dále jen „Smlouva") k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 8120063338, jejímž

předmětem jsou závazek uzavřít za podmínek uvedených ve Smlouvě budoucí smlouvu o realizaci

přeložky zařízení distribuční soustavy a závazky smluvních stran, jejichž splnění je předpokladem pro

uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky a pro zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy (dále

jen Přípravné práce).

 



 

2)

1)

5)

1)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Provozovatel distribučn

 

Chráněné

PDS požádal žadatele 0 navýšení ceny díla stavby PDS, a proto PDS a žadatel přistupují k uzavření

tohoto dodatku ke Smlouvě. Důvodem navýšení ceny je změna navýšení rozsahu.

Čl. ll.

Předmět dohody

Uzavřením tohoto dodatku se Žadatel a PDS tímto dohodli, že předběžný odhad celkových realizačních

nákladů přeložky dle čl. III, provozovatel, odst. 4. výše uvedené smlouvy, bude navýšena na 665 000,-

Kč.

Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že případné náklady

vzniklé přijetím tohoto dodatku budou součástí nákladů účtovaných následně žadateli.

Čl. |||.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovateli)

svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis.

Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu

byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.

Smluvní strany berou na vědomí, že je tato smlouva uzavírána adhezním způsobem a jako taková se

nezveřejňuje podle § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy dle příslušných

ustanovení zákona o registru smluv, budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem zajištění

ochrany informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými

právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních

údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách

www.cezdistríbuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání

poskytne,

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po

jednom.

Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení

dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.

Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé

strany dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé

a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

, dne

 



 

 

QE_Z Distribuce, a. 5., Děčín; Qgčínjy; Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

POVERENÍ

EVIDENČNI č.: POV/OÚ/8410274/2014

ČEZ Distribuce, a. s.

se sídlem Děčín. Děčín lV—Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,

IČ: 247 29 035, DIČ: C224729035,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145.

za níž jejím jménem jednají předseda představenstva Ing. Richard Vidlička, MBA

a místopředsedkyně představenstva lng. Petra Sárová

(dále jen nzmocni!el")

pověřuje

svého zaměstnance

Ing. Vít Graben

datum narození: 11. 11. 1961

(dále jen „zmocněneďj

k tomu, aby v souvislosti s připojováním odběrných míst a vyroben k distribuční soustavě zmocnitele, v souvislosti

s požadavky na zvýšení rezervovaněho příkonu/výkonu. v souvislosti se stanovováním podílu žadatelů na

nákladech spojených s připojením a se zajištěním nebo navýšením požadovaného příkonu/výkonu, řešením

přeložek zařízení distribuční soustavy zmocnitele, stanovováním připojovacích podmínek aj. sproblematíkou

provozu a připojování souvisejících úkonů, za zmocnitele k účelu danému tímto zmocněním jednal, podával

vyjádření a stanoviska, činil právní a jiná jednání vůči územním samosprávným celkům a vyšším územně

samosprávným celkům (obce. města, kraje) a jejich orgánům, státním a správním orgánům a úřadům, soudům,

rozhodčím orgánům, orgánům policie. orgánům státní kontroly (ERÚ, SEl aj.), Operátoru trhu, a. s., organizačním

složkám státu, notáíůrn ajiným subjektům (právnickým afyzickým osobám), zejména voblastech týkající se

územního astavebního řízení dle stavebně—právních předpisů, katastrálních předpisů aj. s účelem tohoto

zmocnění souvisejících právních předpisů.

Zmocněnec je v rámci daného zmocnění oprávněn podávat návrhy a ohlášení (např. ohlášení nových staveb,

návrhy na zápis staveb a věcných práv aj. právních skutečnosti do katastru nemovitostí), týkající se vzniku

a zániku věcných práv aj. práv, brát tyto návrhy a ohlášení zpět, pňjímat doručované písemnosti a rozhodnutí

státních aj. orgánů související spředmětem tohoto zmocnění. vč. protokolů o zahájení a výsledku kontrol.

podepisovat tyto protokoly, podávat vůči nim námitky či se těchto námitek vzdávat, určovat zodpovědné

pracovníky pro jednání s orgány státní kontroly, činit právní jednání a vyjádření v rámci soudních a správních

řízení, podávat vůči rozhodnutím státních aj. orgánů opravné prostředky, jakož se i těchto opravných prostředků

vzdávat. Zmocněnec je rovněž oprávněn za zmocnitele činit analýzy, vyjádření, stanoviska a hodnocení

projektových dokumentací jakož se i vyjadřovat kjíným dokumentům ačinnostem majícím vliv na provoz

distribuční soustavy zmocnitele v souvislosti s připojováním ktéto soustavě ajejimi úpravami dle požadavků

účastníků trhu s elektřinou. Zmocněnec je vrámci daného zmocnění oprávněn též za zmocnitele jednat

s vlastníky dotčených nemovitostí, s dodavatelskými subjekty zajišťujícímí výstavbu a provoz distribuční soustavy,

resp. elektrizační soustavy ajinými subjekty. řešit jejich požadavky a stížnosti, vyjadřovat se kčínnostem

v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy zmocnitele. Zmocněnec je v rámci daného zmocnění oprávněn

uzavírat všechny typy smluv a dohod, které souvisejí s předmětem tohoto zmocnění, jako např. smlouvy

opřípojení odběrného místa kdistríbučni soustavě, smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení

zmocnitele, smlouvy o zřízeni věcných práv (jako např. kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení

věcného břemene-služebnosti) a jiné smlouvy potřebné k dosažení účelu tohoto zmocnění, vč. smluv

o smlouvách budoucích k těmto smlouvám.

Zmocnítel si pro platné uzavírání veškerých smluvních závazkových vztahů zmocněncem, jakož i pro jiné jím

činěná právní jednání v rámci tohoto zmocnění, v případech kdy to výslovně není stanoveno zákonem, výhradně

vymiňuje písemnou či jinou zákonem vyžadovanOu formu, je-li zákonem vyžadována forma přísnější.

 



:; vyinučenim muinam zmen těchto sminvnhzh závayknvýrh vztahu a jiných wa’vnich jednéni |. účelu danému

Hmm muxsnénim v jmé než písemné či jiné záknnem vyžadované imrné. ie 1i zéknnem vyžadována forma

přísnější, přičemž v :ámci závazkových snfiuvnirzh vztahfi činěných zmocněncem za zmocnilele se vylučuje

možnost přijeli nabídky s dodatkem či odchylkou,

Toto pověřeni není časově ani územně omezeno

Tímto povéřenim se nahrazuji a ruší veškerá doposud vydaná pověření výše uvedenému zmocněnci, která

souvisí s předmětem tohoto pověřeni.

V Děčíně dne 2.3, „m...řms......

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

čez Distribuce. ais. bez Distribuce, a. s.

Ing. Richard \fldlička. MBA Ing. Petra Šárová

předseda představenstva místopředsedkyně představenstva

Potvrzuji svým podpisem, převzetí předmětného zmocněni, jehož obsah jsem v ož i převzetí

 

práv a povinností z iehoobsa“

V_ .... dne ..................................



Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení

určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120063338.

Doložka platnosti:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení

určeného k dodávce elektrické energie č. Z_Sl4_12_8120063338 byla uzavřena na základě

usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1088/RMOb-JIH/1822/20.


