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Dohoda o ukončení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9000000128
(původní č. 12155791)

Smluvní strany
Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Adresa pro zasílání písemností:
Palackého třída 1365/59, Královo Pole, 612 00 Brno
Zástupce ve věce
vních: Ing. Karin Karasová, starostka měst
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu:
(dále jen „Žadatel")
a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS")
EG.D, a.s.
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400
Zástupce: ve věcech smluvních:
Ing. Zdeněk Máca, Management připojování a přeložek
ve věcech technických:
Bankovní spojení: Komerční banka,
IBAN:
(dále j
I. Předmět dohody
1) Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č,
9000000128 (dále jen „Smlouva") z důvodu na straně Žadatele. Smlouva zaniká ke dni podpisu této dohody oběma
smluvními stranami.
3) Dosud uhrazená částka podílu na oprávněných nákladech činí 258100 Kč.
4) Na základě postupu v souladu s ust. čl. Vil Smlouvy vrátí Provozovatel DS Žadateli částku ve výši 258 100 Kč
bezhotovostním převodem na bankovní účet Žadatele uvedený v záhlaví této dohody do 20 kalendářních dnů
od podpisu této dohody oběma smluvními stranami a od uzavření (podpis + platba) nové smlouvy o připojení k
distribuční soustavě nových odběrných míst na adrese Brno, Štefánikova č. 101/30 z důvodu již dokončené investiční
stavby EG.D na této adrese.
5) Smlouvou stanovený rezervovaný příkon odpovídající jističi o velikosti 3 x 40 A, 3x32A, 3x2QA, 22x(3x25A) zaniká
dnem podpisu této dohody oběma smluvními stranami.
II. Závěrečná ustanovení
1) Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemné závazky ze Smlouvy jsou podpisem této dohody a uhrazením částek dle
čl. I odst. 4 této dohody vyrovnány.
2) Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v
listinné podobě, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno vyhotovení
smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu PDF s
elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele DS, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce
(jednající osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobě
Provozovateli DS. Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronické podobě výslovně dohodly, že k
platnému elektronickému podepsání smlouvy jednajícími 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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dne: 12.08.2021
Za Provozovatele DS:

dne: .............
Za Žadatele:

Ing. Zdeněk Máca
Vedoucí managementu připoj.a přeložek
EG.D, a.s.

starostka městské části Brno-Královd~Pole
Statutární město Brno
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