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Dohoda o oprávněné osobě ze dne 11.02.2020

(dále jen "Dohoda")

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"

nebo jen "zákon"), (dále jen "Smlouva“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, 110 00 Praha, IČ; 00064581, vlastník kanalizace

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 00064581, vlastník vodovodu

dále společně jen Vlastník, za něhož jedná PROVOZOVATEL oprávněný na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem v souladu s ust. § 8, odst. 2 zákona o vodovodech a

kanalizacích, k uzavření této Smlouvy dle § 8, odst. 6 téhož zákona a k výkonu všech práv a povinností vlastníka ve vztahu k odběrateli:

 

PROVOZOVATEL: ODBĚRATEL:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Městská část Praha - Libuš

se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 adresa: Ulice: Libušská Č.p. 35

Část obce: Praha-Libuš _ Libuš č.o.: zoo

lČ: 25656635 Plátce DPH - DlČ: CZ25656635 Obec: Praha PSC: 14200

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: Stětí Ceská republika „

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5297 IC: 00231142 Plátce DPH - DlC: CZ00231142

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném:

zastoupený (jméno): Kamila Vávrová

funkce: referent zákaznického centra

(dále jen "Provozovatel")

Kontaktní údaje platné ke dni podpisu smlouvy:

Tel: — Mobil:—

E—mail: info@pvk.cz Web: www.pvk.cz

Číslo účtu Provozovatele: 182-4000505031/0100

ID datové schránky: ec9fspf

Adresa pro doručování: Ke Kablu 971, Praha 10 - Hostivař, 102 00 Praha 102 (dále jen "Odběratel")     
 

a

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Pragomedika s.r.o.

adresa: Ulice: Ke kašně Č.p„z 100 Čo: 4 Část obce: Praha-Libuš -Pisnice

Obec: Praha PSČ: 14200 Stát: Česká republika

IČ: l 45277087 DIČ: CZ45277087

zastoupený (jméno):

(funkce):

(dále jen "Oprávněná osoba")

Kontaktní údaje Oprávněné osoby pro doručování

Pragomedika s.r.o.

Ulice: Ke kašně Č.p.: 100 Co.: 4

Část obce: Praha-Libuš - Písnice Obec: Praha Stát: Česká republika

Dodací pošta: 14200 Praha 411

Tel.: * Mobil: _

_ nodarovéscmanky:

lnformace o tom, jak Provozovatel zpracovává osobní údaje fyzických osob podílejících se na plnění Smlouvy (tj. Odběratele, zástupců Odběratele, oprávněné osoby aj.) se

nachází v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů zákazníků: který je umístěn na webových stránkách Provozovatele [www.pvkcz/o-spolecnosti1 a zákaznickém

centru Provozovatele (dále jen „Zásady zpracování osobních údajů zákazníků“).

Oprávněná osoba se zavazuje informovat všechny své zástupce a jiné fyzické osoby (dále jen "Subjekty údajů"), jejichž osobní údaje předává Provozovateli, o

zpracovávání jejich osobních údajů Provozovatelem, a to v rozsahu vyžadovaném čl. 13 (příp, čl. 14) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679.

Oprávněná osoba se zavazuje Subjekty údajů informovat zejména o tom, že jejich osobní údaje předává Provozovateli a seznámit je se "Zásadami zpracování osobních

údajů zákazniků", včetně účelu předání a rozsahu předávaných osobních údajů.

Osobní údaje Oprávněné osoby a jeho kontaktních osob může Provozovatel rovněž využívat pro zasílání novinek a marketingových sdělení (dále jen „zpráv“), jak

je popsáno v "Zásadách zpracování osobních údajů zákazníků". Oprávněná osoba se může ze zasílání těchto zpráv kdykoliv odhlásit prostřednictvím

[www.pvk.czlo-spolecnosti] nebo pomocí odkazu umístěném v každé takové zprávě.

Smluvní strany se dohodly, že komunikace související s touto Dohodou bude adresována kontaktní osobě uvedené v této Dohodě, ato včetně poskytnutí přístupových“ údajů

Oprávněné osoby k zákaznickému účtu provozovanému na webových stránkách Provozovatele a zpřístupnění dalších osobníchfúdajů Oprávněné osoby souvisejících se

správou jeho zákaznického účtu. Pokud Oprávněná osoba zpřístupní své přístupové údaje třetí osobě, činí tak na vlastní odpovědnost, včetně případných dopadů na

ochranu svých osobních údajů,

37639434



Odběratel .......
.. Oprávněná osoba : .

I. Předmět Dohody

Oprávněná osoba tímto prohlašuje, že se seznámila se Smlouvou o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 30394232 / 7 (dále jen „Smlouva") a přistupuje k ní.

Účastníci Dohody tímto sjednávají, že osobou oprávněnou k přijetí jakéhokoliv plnění a k výkonu veškerých práv náležejících dle Smlouvy Odběrateli a současně

zavázanou plnit veškeré povinnosti Odběratele dle Smlouvy Odběratele je Oprávněná osoba. Tam, kde z povahy věci vyplývá, že jednání nebo povinnost mohou být

uskutečněny nebo splněny výlučně Odběratelem, je však povinen takové jednání učinit nebo závazek splnit sám Odběratel.

Identifikace odběrného místa (připojené stavby nebo pozemku)

Evidenční číslo OM: 300063728

Adresa Odběrného místa: Ulice: Ke kašně

Č.p.: 100
0.0.: 4

Část obce: Praha-Libuš - Písnice
Obec: Praha

Plnění poskytnuto ode dne: 10.12.2019

Čísla / stavy měřidel:

3866136
/

Odběratel a Oprávněná osoba shodně prohlašují, že výše uvedené stavy vodoměrů odpovídají skutečnosti a od tohoto stavu vodoměrů bude vodné a stočné

vyúčtováváno Oprávněné osobě.

Účastníci Dohody se dohodli, že vodné a stočné hradí Oprávněná osoba Provozovateli formou pravidelných zálohových plateb dle rozpisu záloh a na základě

konečného vyúčtování vodného a stočného a/nebo formou pravidelných plateb dle skutečné spotřeby na základě vystavené faktury, následovně:

Sjednaná výše zálohových plateb: 630 Kč Kč
Četnost záloh: měsíčně

Splatnost zálohových plateb je stanovena v rozpisu zálohr

Způsob platby zálohových plateb vodného a stočného: Bezhotovostně

Četnost odečtů a konečného vyúčtováníi
rok

Splatnost faktury vodného a stočného je 17 dní od data vystavení faktury.

Provozovatel odešle fakturu Oprávněné osobě neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů od vystaveni.

Způsob platby faktur vodného a stočného:
Bezhotovostně

Oprávněná osoba souhlasí s vystavováním a používáním daňových dokladů (faktur) v el. podobě na nesjednán

adresu:

Přeplatek konečného vyúčtování vodného a stočného bude vrácen na účet Oprávněné osoby č. 36924306110100

Přeplatek konečného vyúčtování vodného a stočného za předcházející zúčtovací období bude pro platební styk přes SIPO v max. výši 1. zálohové platby použit

na úhradu záloh vodného a stočného v dalším zúčtovacím období.

V případě, že Oprávněná osoba neuhradí v souladu s touto Dohodou platby vodného a stočného řádně a včas, je Provozovatel oprávněn požadovat uhrazení vodného a

stočného též po Odběrateli a odběratel je povinen Provozovateli vodné a stočné uhradit v souladu s článkem ll. Smlouvy.

Účastníci této Dohody sjednávají, že po dobu platnosti této Dohody, musí být jakákoliv změna Smlouvy písemně odsouhlasena všemi účastníky této Dohody.

Kterýkoliv z účastníků této Dohody je oprávněn tuto Dohodu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby doručenou dalším dvěma účastníkům, přičemž výpověd

Dohody nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení ostatním účastníkům této Dohody.

ll. Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech po jednom pro každého účastníka této Dohody.

Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a ukončovat jen písemnými právními jednáními,

Tato Dohoda nabývá účinnosti podpisem posledního účastníka.

Účastnící této Dohody výslovně potvrzují, že základní podmínky této Dohody jsou výsledkem jednáni účastníků a každý z nich měl příležitost ovlivnit obsah podmínek

této Dohod

   

 

Provozovatel : ...............................
........................

zastoupený (jméno): Kamila Vávrová

funkce: referent zákaznick
ého centra  

  

     

ngomedfíra s.r.o.

! Mgr. KALOUSKOVÁ Barbora

j Praha 4, Ke Kain! 100/4

[JC:15277087,_tel.:

37639434
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12:2019 Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 9666

 

Datum vzniku a zápisu:

19. května 1992

Spisová značka:

C 9666 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

Pragomedika s.r.o.

Sídlo:

Ke kašně 100/4, Písnice, 142 00 Praha 4

Identifikační číslo:

452 77 087

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

zprostředkovatelská činnost v oblasti zdravotnictví

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

/vyjma zboží uved.v pří|.2 a 3 cit.zák./

obstaravatelská činnost v oblasti zdravotnictví

provozování nestátního zdravotnického zařízení

Statutární orgán:

jednatel:

BARBORA KALOUSKOVÁ, dat. nar._

Hen VZI’II!U IUHECGI !!. srpna !!!!

Počet členů:

1

 

Způsob jednání:

Způsob jednáníjménem společnosti:

jednají jednatelé,každý samostatně

souhlas a podpisy všech tří jednatelů je nutný pro

majetkové transakce a dispozice nad 200.000,-Kčs

Společníci:

Společník:

BARBORA;KALOUSKOVÁ dat. nar.

 

Podíl:

Vklad: 102 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál:

102 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Datum uzavření společenské smlouvy:13.5.1992

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb.,

o obchodních společnostech a družstvech.

Tento výpisíje neprodejný a byl pořízen na Internetu (mpúwwwjusticecz)

Dne: 10.12.2019 11:26

Údaje platné ke dni 10.12.2019 03:37

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-iirma .vysled ky?subjektld=443859&typ=PLATNY 1/1
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12.12019 RES—Pragomedika s.r.o.

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 30.11.2019)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČO: 45277087

obchodní firma: Pragomedika s.r.o.

statistická právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným

datum vzniku: 19.5.1992

sídlo: 14200 Praha — Písnice, Ke kašně 100/4

ZÚJ: 547051 - Praha-Libuš

okres: CZO100 — Praha

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

86909: Ostatní činnosti související se zdravotní péči j. n.

46900: Nespecializovaný velkoobchod

74: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

862: Ambulantní a zubní zdravotní péče

Statistické údaje

institucionální sektor: podle ESA2010 11002 - Nefinanční podniky soukromé národní

velikostní kat. dle počtu zam.: 50 - 99 zaměstnanců

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARESvdne 10.12.2019 v 11:26:14

Copyright © 2019, Ministerstvo financí CR, ares@mfcr.cz

https://wwwinfo.mfcr.cz/cgi~bin/ares/darv_res.cgi?ico=45277087&jazyk:cz&xml=1 1/1
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12.2019 VREO-Pragomedika s.r.o.

Výpis z veřejného rejstříku v ARES - elektronický opis

(Datum aktualizace databáze: 9. 12.2019)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc

rejstřík:

IČO:

obchodní firma:

sídlo:

datum zápisu:

Základní údaje

Obchodní rejstřík

45277087

Pragomedika s.r.o.

Ke kašně 100/4, 14200 Praha - Písnice, okres : Hlavní město Praha

19.5.1992

Předmět podnikání

zprostředkovatelská činnost v oblasti zdravotnictví koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej lvyjma

zboží uved.v příl.2 a 3 cit.zák./

obstaravatelská činnost v oblasti zdravotnictví

provozování nestátního zdravotnického zařízení

jméno:

adresa:

funkce:

jméno:

adresa:

funkce:

jméno:

adresa:

funkce:

jméno:

adresa:

funkce:

jméno:

adresa:

' funkce:

vznik funkce:

zánik funkce:

jméno:

adresa:

funkce:

vznik funkce:

Způsob jednáníjménem společnosti: jednají jednatelé,každý samostatně souhlas a

Statutární orgán

Zapsáno 19.5.1992Ing. Tomáš Jiroušek

Vymazáno 12.7.1994

jednatel

MUDr. Jan Frýba Zapsáno 19.5.1992

Vymazáno 19.1.1999

jednatel

MUDr. Karel Geipl Zapsáno 19.5.1992

Vymazáno 6.1.2000

3 : m c
o

Zapsáno 6.1.2000MUDr. Karel Geipl

Vymazáno 19.5.2015

jednatel

JUDr. MILOŠ VOSTROVSKÝ Zapsáno 19.5.2015

9.2018

jednatel

22.4.2015

14.8.2018

BARBORA KALOUSKOVÁ Za sáno 18.9.2018

jednatel

14.8.2018

Způsob jednání

, Zapsáno 19.5.1992

podpisy všech tří jednatelů je nutný pro majetkové transakce a dispozice nad 200.000,—

Kčs

httpszllwwwinfo .mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_vreo.cgi?ico=45277087&jazyk=cz&xml=1 1/2



10. 12. 2019 VREO-Pragomedika s.r.o. ' “= .

Společníci
 

jméno: BARBORA KALOUSKOVÁ Zapsáno 3.7.2018

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARESVdne 10.12.2019 V 11:26:34

Copyright © 2019, Ministerstvo financi CR , ares@mfcr.cz

https://wwwinfo.mfcr.czlcgi~bin/ares/darv_vreo.cgi?ico=45277087&jazyk=cz&xm|=1 2/2


