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Smlouva o postoupení smlouvy

2017

lNO/20/04/000394/2017
Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. §§ 1895 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, mezi těmito účastníky:

Smluvní strany:
Hlavní město Praha
Se sídlem:
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

zastoupené:

Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické
vybavenosti MHMP

IČO:

00064581

DIČ:

CZOOO64581, reg. dle 94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platné
m znění

.
(dále jen Postupitel)

Městská část Praha-Libuš

Zastoupené:

lng. Jiřím Koubkem, starostou

se sídlem:

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš

IČO: 00231142
DIČ: cz 00231142
(dále jen Postupník)
KyraStav spol. s. r.o.
Se sídlem:

Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3

IČO:
DIČ:

02408112
CZO24081 12

Zapsaná:
Bank. spoj.:

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vl. 219287

Číslo účtu:
Zastoupen:

lng. Karlem Duškem, jednatelem společnosti
(dále jen Postoupená strana)

(Dále též společně Účastníci smlouvy)
I.
Postupitcl a postoupena strana mají mezi sebou uzavřenu Smlouvu
o dílo (dále jen SOD)
č.DIL/20/04/000386/2017 na stavbu č. 41207„Hasičská zbrojnice
Písnice“. Postoupená strana

uzavřela SOD jako vítězný účastník zadávacího řízení na zakázku
stavba č. 41207 “Hasičská
zbrojnice Písnice“ ze dne 28. 2. 2017.

Smlouvy o dílo č. D1
L/20/04/000386/2017
na Postupníka a Post
postoupením souhlasí.
oupená strana stímto
Strany se dohodly, že
do práv a povinností
smlouvy vstupuje Post
Postupitele dle této
upník a postoupené str
ana se změnou souhla
prohlašují, že je jim ob
sí. Všechny strany
sah uzavřené Smlouvy
o Dílo č. DlL/20/04/00
0386/2017 znám a

Dohoda je vyhotovena
v 7 stejnopisech s platno
stí originálu, z nichž 4
Postupník a 1 Postoupe
obdrží Postupitel, 2
ná strana.
Smluvní strany výslovně
souhlasí s tím, aby tato
dohoda byla uvedena v
smluv (CES) vedené
Centrální evidenci
hl. m. Prahou, která je
veř
ejně přístupná a která
smluvních stranách, čís
obsahuje údaje o
elné označení této doho
dy, datum jejího podpis
Smluvní strany prohlašuj
u
a
text této dohody.
í, že skutečnosti uved
ené vte'to dohodě nepo
tajemství ve smyslu ust
važují za obchodní
. § 504 zákona č. 89/2
012 Sb., občanský záko
jejich užití a zveřejnění
ník a udělují svolení k
bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně
sjednávají, že uveřejněn
í této smlouvy v regist
č. 340/2015 Sb., o zvl
ru smluv dle zákona
áštních podmínkách úči
nnosti některých smluv,
smluv a o registru smlu
uveřejňování těchto
v (zákon o registru smlu
v) zajistí hl. m. Praha.
osoby poskytovat info
rmace v souladu se zá
konem č. 106/1999 Sb.
kinfonnacím, vplatn
, o svobodném přístu
ém znění, a souhlasí
pu
stí
m, aby veškeré info
dohodě byly v soulad
rmace obsažené vtét
u s cit. zákonem posk
o
ytnuty třetím osobam,
pokud o ně požádají.

8.

V souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrz
uje, že uzavření této dohody schválila
Rada

hlavního města Prahy usnesením č. 416 ze dne 28. 2.
2017.

V Praze dne 22: “Q&Q—

In .
a m
ředitel OTV MHMP

Postoupená str

Ing. Karel
jednatel K

