
Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy 
uzavřená podle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Statutární město Karviná 
se sídlem:    Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát  
IČ:      00297534 
zastoupená:   Tomášem Hanzlem, primátorem 
k podpisu oprávněna:  JUDr. Olga Guziurová, MPA, vedoucí Odboru organizačního 
    na základě pověření ze dne 18. 5. 2016 
(dále jen „Postupitel“) 
 
a 
 
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace 
se sídlem:   Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná- Hranice 
IČ:     62331388 
jejímž jménem jedná Mgr. Bohumil Zmrzlík, ředitel 
 (dále jen „Postupník“)  
 
a  
 
 
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o. 
se sídlem :   Chocholouškova 1238/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČ:    64086925 
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13604 
jejímž jménem jedná Miloš Vökl, jednatel 
 (dále jen „název dodavatele“) 

 
 

Preambule 

Důvodem uzavření této smlouvy je rozhodnutí Rady města Karviné č. 2397 ze dne  
18. 05. 2016 o změně Koncepce poskytování ICT služeb od 01. 01. 2016 schválenou dne 21. 10. 2015 ve 
znění změn ze dne 16. 12. 2015 a 24. 02. 2016. Změnou se mění kompetenční rozdělení činností v oblasti 
ICT mezi postupníkem a postupitelem.  

Dodavatel uzavřel s postupníkem Smlouvu o nájmu ze dne 31. 03. 2011, na servisní služby a dodávku 
spotřebního materiálu u zařízení SHARP MX 2310U s příslušenstvím. Dodatkem ze dne 31. 10. 2013 
převzala práva a povinnosti organizace Centrum ICT Karviná, příspěvková organizace IČO 71295119. 
Usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 197 ze dne 10. 09. 2015 (s účinností od 01. 01. 2016) přešla 
veškerá práva a povinnosti z této smlouvy na postupitele. 

 

I. Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je postoupení práv a povinností ze Smlouvy o nájmu ze dne 31. 03. 2011, 

 a to včetně případných dodatků.  

2. Po vzájemném projednání věci výše uvedené smluvní strany sjednávají, že Postupitel postupuje 
veškerá práva a povinnosti vyplývající pro něho ze smlouvy citované v preambuli této smlouvy, a to 
včetně jejích dodatků, Postupníkovi, a ten je bez výhrad přijímá. 



3. Dodavatel souhlasí s postoupením práv a povinností vpředu uvedených a stává se smluvním 
partnerem Postupníka. 

 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech smluvních stran, účinnosti 01. 10. 2016. 
 

2. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno. 
 

3. Smluvní strany konstatují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, přičemž její autentičnost potvrzují 
svými níže uvedenými podpisy. 

4. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
 v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s 
uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

 

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. 

 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, včetně 
osobních údajů, a to na dobu neurčitou. 

 

 

 
Postupitel  Postupník 
 
V Karviné dne ……………  V Karviné dne …………… 
 
 
 
……………………………………………   …………………………………………… 
Statutární město Karviná Základní škola a Mateřská škola Mendelova, 

Karviná, příspěvková organizace 
JUDr. Olga Guziurová, MPA   
vedoucí Odboru organizačního      Mgr. Bohumil Zmrzlík 
               ředitel 
 
   
 
V Ostravě dne ……………   
 
 
 
……………………………………………    
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o. 
Miloš Vökl  
jednatel 
 


