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Dohoda o ukončeni Smlouvy o přeložce k distribučnísoustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
Č. 9090001255/13008553
Smluvní strany
Město Dačice
Sídlo: Krajiřova 27, Dačice l, 380 01 Dačice
lČ: 00246476, DIČ: CZ00246476
Adresa pro zasRání pisemnostI:
Krajířova 27, Dačice l, 380 13 Dačice
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Karel Macků, starosta
Bankovní spojeni: ČS, a. s., Jindřichův Hradec, číslo účtu 0603143369/0800
V

(dále jen ,,žadatel")
a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen ,,Provozovatel OS")
EG.D,a.s.
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 ClO Brno
Zápis v OR: SpoleČnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477
lČ: 28085400 DIČ: CZ28085400
Zástupce: ve věcech smluvních:
Ing. Michal Turek, Rozvoj sítí západ
ve věcech technických:
Bankovní spojení: KomerČní banka, as. číslo úČtu:
IBAN:
(dále jen ,,Provozovatel OS")

anislav.macura@egd.cz
variabilnisymbol: 9090001255

I. Předmět dohody
l) Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o přeložce zařizenI distribuční soustavy Č. 9090001255/13008553
(dále jen ,,Smlouva") z důvodu na straně Žadatele. Smlouva zaniká ke dn' podp'su této dohody oběma smluvním'
stranami.

2) Provozovatel OS prohlašuje, že v souladu se Smlouvou dosud na nákladech souvisejÍcÍch s přeložkou zařizenI
distribuční soustavy vynaložil Částku ve výši 15840 KČ.
3) Dosud uhrazená částka na náklady pro provedení přeložky činI151(jOO KČ.
4) Na základě postupu v souladu s ust. ČI V Smlouvy vrátí Provozovatel OS Žadatel" částku ve výši 135160 KČ
bezhotovostním převodem na bankovn' účet Žadatele uvedený v záhlav' této dohody do 20 kalendářn'ch dnů

od uzavřeni této dohody.
Il. Závěrečná ustanoveni
l) Smluvní strany prohlašuji, že veškeré vzájemné závazky ze Smlouvy jsou podpisem této dohody a uhrazením částek dle
ČI. I odst. 4 této dohody vyrovnány.
2) Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě nebo v elektron'cké podobě. Zaslal l' Provozovatel OS Žadatel' návrh smlouvy v
1"st'nné podobě podepíše Žadatel nebo jeho oprávňěQý zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno vyhotoven'
smlouvy Provozovateli OS. Zaslal-li Provozovatel OS žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu PDF s
elektronickým podpisem osoby jednaj'cí za Provozovatele OS, podep'še Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce
Ú'ednajÍcÍ osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobě
Provozovateli OS. Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronické podobě výslovně dohodly, že k
platnému elektronickému podepsání smlouvy jednajickni osobami smluvních stran může být pouŽit výhradně platný
kvalifikovaný elektronický podpis nebo platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
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3) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této dohody seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož zástupci obou
smluvních připojují své podpisy.
České Budějovice,
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Za Provozovatele OS:

d,,.
AR q. m
Za žadatele:
/

Ing. Michal Turek
Vedoucí rozvoje sÍtÍ západ
EG.D, a.s.

Ing. KajM Macků
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