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DOHODA O POSTOUPENÍ SMLOUVY

Smluvní Strany:

BcA. Jaroslav Duben
se sídlem: Bobkova 733, Praha 9, 198 00
IČ 014 67 956
Zastoupený BGA. Jaroslavem Dubnem
(dále jen ,ľOSrOupený°°)

a

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 00
IČ; 708 91 095 V
Zastoupený JUDI. Kateřinou Cemou, ředitelkou Kraj ského úřadu Středočeského kraje
(dále jen „POSľupZ'teZŰ

a

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková Organizace
se sídlem: Husova 156/21, 110 00 Praha 1- Staré Město
IČ: 060 97 758
Zastoupené PhDr. Norou Do1anskou, MBA, ředitelkou
(dále jen „P05mpm'k“)

vzhledem k tomu, Že smluvní Strany dospělý k úplnému a vzájemnému souhlasu v níže
uvedených Skutečnostech, rozhodly Se uzavřít v souladu Se Zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Zákoník, v platném Znění tuto dohodu o postoupení Smlouvy (dále jen „DOhOda“)

čl. I
Uvodní ustanovení

1. Mezi poskytovatelem BOA. Jaroslavem Dubnem a Středočeským krajem byla dne 8.6.2017
uzavřena Smlouva o „ Zajištění úklidového servisu v budově Středočeského kraje na adrese
Husova ulice 21/156, Praha 1“ vedená v evidenci Postupitele pod č. S-OS93/OŘÚ/2017
(dále jen „Smlouva“). BOA. Jaroslav Duben v ní byl veden jako poskytovatel a Středočeský
kraj jako objednatel.
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2. Postupitel chce touto Dohodou postoupit Smlouvu, resp. práva a povinnosti, které mu Z níplynou, na Postupníka, kterým je Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvkováorganizace.
čl. II

Předmět Dohody

Postupitel touto Dohodou převádí veškerá svá práva a povinnosti objednatele, které pro nějZe Smlouvy plynou na Postupníka _ nového objednatele.

2. Postupník, jako nový objednatel, veškerá práva a povinnosti, která plynulá ze SmlouvyPostupiteli, bez jakýchkoli výhrad přijímá, a bude nadále ode dne účinnosti této trojstrannéDohody vystupovat v roli objednatele, a ponese stejnou odpovědnost a budou se na nějvztahovat stejné povinnosti, jako by byl původním objednatelem. Postupitel stvrzuje, že kedni podpisu této Dohody nemá vůči Postoupenému žádné neuhrazené Závazky po splatnosti.
3. BOA. Jaroslav Duben jako poskytovatel a Postoupený prohlašuje, že souhlasí s převodemveškerých práv a povinností ze Smlouvy za podmínek jak je uvedeno v tomto článkuz Postupitele na Postupníka.

čl. III
Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda nabývá platnosti jejím podpisem všemi stranami Dohody a účinnosti dnemzveřejnění v registru smluv, které provede Postupník.

Tato Dohoda Zaniká:
2.1. písemnou dohodou smluvních stran,

Práva a povinnosti stran Dohody v této Dohodě neupravená a z této Dohody vyplývající seřídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Zejména § 1895et seq. Není-li takových ustanovení, posoudí se taková práva nebo povinnosti dle principůspravedlnosti a zásad, na nichž spočívá zákon č. 89/2012 Sb.

Pokud bude tato Dohoda trojstranně podepsána do 30. 6. 2017 nabývá platnosti a účinnostidatem podepsání všemi smluvními stranami. Pokud bude tato Dohoda troj stranně podepsánapo l. 7. 2017 nebo později, nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními Stranami aúčinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Postupník.

Tato Dohoda byla schválena usnesením Rady Středočeského kraje č. 021-25/2017/RK Zedne 29.6.2017.

Veškeré změny a doplňky této Dohody lze činit pouze na základě písemných vzestupněčíslovaných dodatků podepsaných zástupci všech stran Dohody.
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7. Tato Dohoda je vyhotovena v šesti stejnopisech, přičemž každá Strana Dohody obdrží po
dvou vyhotoveních.

8. Strany Dohody prohlašují, že tuto Dohodu uzavřely na základě Svobodné a vážně učinčnýeh
projevů svojí vůle, S jejím obsahem souhlasí, a po přečtení jejího obsahu připojuji níže Sve'
podpisy.

V Praze dne 30.6. 2017 V Praze dne 30.6.2017

Postupitel - původní obj ednatel Postupnik - nový obj ednatel
Í,v“
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JUDr. Kateřina Černá,
ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje

V Praze dne 7 77 2017

Postoupený - poskytovatel
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"BCA. Jaroslav Duben
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