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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 30. 04. 2019

uzavřený mezi smluvními stranami

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Sídlo: Lumírova 13/630, 700 30 Ostrava — Výškovice

lČ: 61989100

(dále jen „FBl“)

2. Záchranný útvar st ČR

Se sídlem: Opavská 771/29, 74801 Hlučín,

Zastoupeny:—emeiem utvaru
IČ: 75152304

(dále jen „zu-*)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o spolupráci, ze dne 30.04.2019, která byla

uzavřena za účelem zabezpečení experimentálních měření v rámci projektu bezpečnostního

výzkumu VH20182021035 „Bezpečná jízda zásahové požární techniky k zásahu“ (dále jen

"smlouva") následovně:

Změna článku výše specifikované smlouvy:

Článek IV., odst. 2., bod 2. 3

„FBI" zajistí doplnění pohonných hmot, které zásahové požární automobily a servisní

automobily spotřebují v rámci experimentálních měření. U zásahových požárních automobilu,

jejichž místo dislokace je mimo území Moravskoslezského kraje, zajistí rovněž doplnění

pohonných hmot, které zásahové požární automobily spotřebovaly v souvislosti s dojezdem

do místa, kde je experimentální měření prováděno.

V ostatních bodech zUstává smlouva nezměněna.

\ ,' I

v Hlučíně dne: ..... ...... ....... v Ostravě dne: 5. 8. 2019

  
velitel ZÚ děkan fakulty

 



V Ostravě 10. Července 2019

C. j. VSB/19/O3678O

Plná moc k zastupování děkana, plná moc k zastupování příkazce operace

Zmocnitel:

děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava,

tímto uděluje plnou moc k zastupování děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství, VŠB — TU Ostrava,

-/ plném rozsahu svých kompetencí děkana fakulty vyjma personálních a mzdových záležitostí

a uděluje plnou moc k zastupování příkazce operace a to po dobu své nepřítomnosti

77 A 26. 7. 2019 a S. — 9. 8. 2019.

Zmocnénu:

oroděkance pro vědu a výzkum Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské — Technické

univerzity Ostrava.

Mom/rei_
děkan fakulty

Plnou moc k zastupování děkana v daném rozsahu a plnou moc příkazce operace přijímám.

proděkanka pro vědu a výzkum


