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KUMSPGBDF'RTS
o převedení veškerých práv a povinností plynoucích ze Smlouvy o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/ MSI 2018/ 00197
*

“iu—zavřená dle ustanovení 5 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
,„šznění pozdějších předpisů a dle ustanovení 5 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o
lektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

I.

1.

Moravskoslezský kraj
se sídlem:

zastoupen:
v

28. října 117, 702 18 Ostrava

lng. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kra 'e

ICQ:

70890692

DIC:

CZ70890692

*

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

ICQ:

47658061

DIC:

CZ47658061

dále jen „pň'spěvková organizace“

3.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem:

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3—Žižkov

zastoupena:

„

ICQ:

04084063

DIC:

C204084063

dále jen „CET]/if

II.
1.

Příspěvková organizace a CETIN uzavřeli dne 18. 10. 2018 Smlouvu o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2018/00197 pro stavbu „Sanace svahu a oprava
chodníku“ (dále jen „smlouva“).

2.

Tato dohoda se uzavírá za účelem převedení práv a povinností vyplývajících ze smlouvy
z příspěvkové organizace na kraj, vzhledem ke skutečnosti, že stavba uvedená v odst. 1
tohoto článku dohody bude realizována krajem, v rámci akce „Sanace svahu a oprava
chodníku“ (dále jen „stavba“).

III.

1.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1

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)

CETIN bere převod dle písm. a) tohoto odstavce na vědomí a výslovně s ním souhlasí,

c)

čl. 8 odst. 8.2 smlouvy se mění a zní takto:
Za Stavebníka:
ve věcech technických:
e-mail:

2.

Kraj a příspěvková organizace prohlašují, že příspěvková organizace kraji předala veškerou
dokumentaci týkající se výše uvedené stavby včetně smlouvy a s jejich obsahem je kraj
seznámen.

IV.
1.

Práva a

povinnosti stran touto dohodou

neupravená se řídí příslušnými

ustanoveními

občanského zákoníku.
2.

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 srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu.

3.

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího 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).

Smluvní

strany

se

dohodly,

že

uveřejnění v registru smluv provede kraj
4.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech

s

platností originálu

podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kraj obdrží dva, příspěvková organizace
jedno vyhotovení a CETIN jedno její vyhotovení.
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