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Městská část Praha - Kunratice

a
Ing. Karel Fíla

DOHODA O PODMÍNKÁCH ZPĚTNÉHO PŘEVZETÍ ČÍSLA

TATO DOHODA BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU
MEZI:
1. Ing. Karel Fíla
bytem Janovická 741/10, 148 00 Praha - Kunratice
datum narození 14. 9. 1945
telefon +420 724 464 027
na straně jedné (dále jen "Oprávněný")
2. Městská část Praha - Kunratice
pod adresou Úřadu MČ K Libuši 7, 148 00 Praha 4- Kunratice
IČO: 002 31 134
jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; pob. Budějovická 1912, Praha 4
č. účtu: 9021-2000 690 389/0800
Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
na straně druhé (dále jen "Povinný")
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)
Článek I.
1. Dne 10. 1. 2017 Ing. Karel Fíla, bytem Janovická 741/10, Praha - Kunratice vypověděla
Smlouvu s Telefonica O2 Czech Republic, a.s. týkající se telefonního čísla
+420 724 464 027.
2. K témuž dni, tj. k 10. 1. 2017 na základě uzavřené nové smlouvy se stala provozovatelem
tohoto telefonního čísla Městská část Praha - Kunratice, a to s ohledem na skutečnost, že se
předmětné telefonní číslo stalo služebním číslem Ing. Karla Fíly, uvolněného zástupce
starostky Městské části Praha - Kunratice od 7. 12. 2016. S účinností od data 10. 1. 2017 je
tak provoz tohoto telefonního čísla plně hrazen Městskou částí Praha - Kunratice. Městská
část Praha - Kunratice není oprávněna po dobu trvání této Dohody toto telefonní číslo
poskytnout jiné osobě.
Článek II.
1. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke skončení výkonu funkce
Ing. Karla Fíly, jako uvolněného zástupce starostky (např. uplynutím volebního období,
vzdáním se mandátu), pak ve lhůtě 15 dnů od takovéto právní skutečnosti učiní obě Smluvní
strany všechny potřebné právní úkony k tomu, aby telefonní číslo +420 724 464 027 bylo
opět telefonním číslem Ing. Karla Fíly jako účastníka.
Článek III.
1. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle,
nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy,
když tuto Dohodu pročetly a jejímu obsahu plně porozuměly.
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2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha - Kunratice“ vedenou městskou
částí Praha - Kunratice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato
smlouva může být bez časového omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Městské části Praha - Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech
příloh a případných dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou
identifikaci té smluvní strany, která je fyzickou osobou.

V Praze dne 10. 1. 2017

V Praze dne 10. 1. 2017

Ing. Lenka Alinčová
Oprávněný

Ing. Karel Fíla
Povinný
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