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o převedení veškerých práv a povinností plynoucích ze smlouvy na zhotovení

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a

autorského dozoru

uzavřená dle 5 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

II

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: % „__ JaroslaVem Kamou

„, igihésikem hejtmana kraje
ICQ: 70890692

DIC: (270890692

bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27—1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „kraj?

2. Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace

se sídlem: Revoluční 1032/56, 741 01 Nový Jičín

zastoupena: Mgr. Michalem Pokorným, ředitelem

ICO: 47658061

(dále jen „příspěvková organizace“)

3. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava -— Slezská Ostrava

zastoupena:

ICQ: 28608909

DIC: (5228608909

bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2200639369/0800

(dále jen „zhotovitel/příkazník“)

II.

1. Příspěvková organizace a zhotovitel/příkazník uzavřeli dne 22. 9. 2016 Smlouvu na

zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora

]



bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského

dozoru, ev. č. 6/2016 pro stavbu „Sanace svahu a oprava chodníku“ (dále jen „stavba“).

Dne 19. 3. 2018 byl k výše uvedené smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dne 25. 5. 2018

dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).

. Tato dohoda se uzavírá za účelem převedení práv a povinností vyplývajících ze smlouvy

z příspěvkové organizace na kraj, vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude realizována

zřizovatelem příspěvkové organizace, tj. Moravskoslezským krajem, vrámci projektu

„Sanace svahu“.

III.

. S ohledem na Wše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

a) uzavřením této dohody příspěvková organizace bezúplatně předává a kraj přebírá

veškerá práva a povinnosti příspěvkové organizace vyplývající ze smlouvy, a to ke dni

nabytí účinnosti této dohody,

b) zhotovitel/příkazník bere převod dle písm. a) tohoto odstavce dohody na vědomí a

výslovně s ním souhlasí.

Kraj a příspěvková organizace prohlašují, že příspěvková organizace kraji předala

projektovou dokumentaci a další dokumentaci týkající se výše uvedené stavby.

IV.

Práva a povinnosti stran touto dohodou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku

. Tuto dohodu mohou smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této dohody a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran.

. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu

dohody dojde poslední ze smluvních stran, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), nestanoví jinak. Vtakovém případě nabývá dohoda účinnosti

uveřejněním v registru smluv.

. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelné a že se dohodly na celém jejím obsahu.

. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kraj obdrží dvě, příspěvková organizace

jedno vyhotovení a příkazník jedno její vyhotovení.

. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda včetně případných

dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.

. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

provede uveřejnění v souladu se zákonem kraj.

. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízeno, ve znění pozdějších změn a předpisů:

0 uzavření této dohody rozhodla rada kraje usnesením č. 66/5964 ze dne 16.07.2019.



V Ostravě dne 30 '07 mm V Novém Jičíně dne 2 & fř'v'Wř—f'fý'

%" za Moravskoslezský kraj za příspěvkovou organizaci

/ Mgr. Michal Pokorný
ředitel

lng. Jaroslav Kania

na základě pověření

hejtmana kraje

V Ostravě dne 19 .G'L 2019

_ a

lmm _
Občanská 1116/18 %

710 (30 Ostrava M$lezská Qstrava

lČ 28698909 a;ač czasaasgge
............................

za zhotovítele/příkazník


