
'j. H'OL-2534-3/2019 qčj. provozovatele ZDP: 389/2019

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany ze
dne 30. 5. 2019, čj. HSOL-2534-1/2019, čj. provozovatele ZDP 389/2019, čj. uživatele

VP/2019/11

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 708 85 940
DIČ: CZ70885940
IDDS: ufiaa6d
bank. spojeni: ČNB, č. ú. 19-17038881/0710
zastoupená: plk. Ing. Karlem Koláři"kem, ředitelem
(dále jen HZS) - jako postoupená strana
a

LARGO PCO s.r.o.
Sídlem: Železniční 547/4A, 779 00 Olomouc
IČO: 017 41 632
DIČ: CZ017 41632
idds: 97ivgej
zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, spisová mačka C 56555
bank. spojení: Flo banka, a.s., č. ú. 2600426960/2010
zastoupená: Jaroslavem Čapkou, jednatelem
(dále jen provozovatel ZDP) - jako postoupená strana
a

Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o.
Sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
IČO: 04936027
DIČ: CZ04936027
IDDS: mkerwrp
zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 65542
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 107-8038460287/0100
zastoupená: Ing. Jaromirem Uhýrkem, jednatelem
(dále též původní uživatel) - jako postupitel
a

Společenství vlastníků domu B, Olomouc, K. Mareše, který je souČástí pozemku p. Č. st.
2625 v k. ú. Nová Ulice
Sídlem: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
IČO: 08422524
zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, spisová mačka S 13389
bank. spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 290255166/0300
zastoupená: Ing. Jiřím Vejmelkou, předsedou společenství vlastníků
(dále též nový uživatel) - jako postupník
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II. Změna smlouvy v osobě uživatele

l) Smluvní strany se dohodly na změně smluvní strany v osobě uživatele, kdy původní
uživatel Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o. postupuje ve smyslu ust. § 1985 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, veškerá
svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o připojení elektrické požární
signalizace na pult centralizované ochrany ze dne 30. 5. 2019, čj. HSOL-2534-1/2019,
čj. provozovatele ZDP 389/2019, čj. uživatele VP/2019/11 (dále jen smlouva) na
nového uživatele, kterým je Společenství vlastníků domu B, Olomouc, K. Mareše,
který je součástí pozemku p. č. st. 2625 v k. ú. Nová Ulice, a to s účinností ke dni
1. 12. 2019.

2) Nový uživatel s postoupením smlouvy souhlasí a práva a povinnosti vyplývající ze
smlouvy, se kterými je plně obeznámen, přejímá. HZS a provozovatel ZDP
s postoupením práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na nového uživatele
souhlasí.

3) Původní uživatel je povinen po podpisu dodatku předat bez zbytečného odkladu
novému uživateli originál smlouvy.

4) Obsah smlouvy zůstává nezměněn vyjma skutečností uvedených v článku III. dodatku.

)

III. Doručování a změna kontaktních osob

l) Veškeré své faktury vůči novému uživateli bude provozovatel ZDP zasílat na
elektronickou adresu správce objektu

2) Změna kontaktních osob uvedených v příloze č. 5 smlouvy:

Osoby odpovědné za provoz EPS

Příjmení a jméno Telefonní číslo pro Telefonní číslo pro zasílání SMS @řáv o
telefonický kontakt poruše EPS, ZDP nebo PCO

Osoby pověřené obsluhou EPS

Příjmení a jméno Telefonní číslo pro Telefonní číslo pro zasílání SMS zpráv o
telefonický kontakt poruše EPS, ZDP nebo PCO
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IV. Závěrečná ustanovení

l) Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden stejnopis.

2) Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem l. 12.
2019. V případě, že tento dodatek bude uveřejněn v souladu s ust. § 6 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve mění pozdějších
předpisů, až po dni uvedeném ve větě první, nabude dodatek účinnosti až dnem jeho
uveřejnění v registru smluv.

3) Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí hzs.

V Olomouci dne 27 ,11, 2019 V Olomouci dne 25. 11. 2019

plk. In Kolářík
ředitel
HZS Olomouckého kra e

jednat
LARG .r.o.

V Olomouci dne 2 Z 11. 2019

,n
jednatel
Vila Park Tabulový Vrch Olomouc s.r.o.

V Olomouci dne 2 2. 11. 2019

0

Ing
pře lastníků
Společenství vlastníků domu B, Olomouc,
K. Mareše, který je součásti pozemku p. č.
st. 2625 v k. ú. Nová Ulice
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