Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - Příloha č. 8

Příloha č. 8
Vzor předávacího protokolu
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Předávající
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO:
01312774
jejímž jménem jedná: ………..jméno/příjmení/titul………….., ústřední ředitel
Zastoupen při předání: ………..jméno/příjmení/titul…………..
(dále jen „Předávající“)
za účasti
název firmy
se sídlem:
_______
IČO:
_______
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ___ soudem v _____, oddíl__, vložka ___
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném……………………………..
zastoupená ______________, funkce
Zastoupen/a při předání: …………jméno/příjmení/titul………………….
(dále jen „Bývalý poskytovatel služeb“)
a
Přebírající
název firmy
se sídlem:
_______
IČO:
_______
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ___ soudem v _____, oddíl__, vložka ___
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném……………………………..
zastoupená ______________, funkce
Zastoupen/a při převzetí: …………jméno/příjmení/titul………………….
(dále jen „Přebírající“)
Datum předání HOZ k zahájení poskytování služeb Provozu HOZ a Údržby HOZ:
………………………….. (při vícedenním přebírání většího počtu objektů od jednoho Bývalého
poskytovatele služeb uvést datum ve formě od-do)
Stavby HOZ:
Stavby HOZ či jednotlivé objekty staveb vypsat výčtem pod sebe (ID a název); i v případě více objektů
stejného druhu pod jedním ID.

Stránka 1 z 2

Smlouva o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - Příloha č. 8

Prohlášení:
Předávající za účasti Bývalého poskytovatele služeb předal a Přebírající převzal stavby HOZ do
užívání v souladu se Smlouvou o poskytování služeb provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků,
kterou mezi sebou Předávající a Přebírající uzavřeli dne …………………… (dále jen „Smlouva“) na
výše uvedené stavby HOZ v rámci „oblasti Východní Čechy“, včetně všech k nim náležejících
objektů, součástí a veškerého jejich zařízení a vybavení.
Bývalý poskytovatel služeb tímto stvrzuje, že předal veškeré nezbytné dokumentace, klíče, popř.
jiné prostředky umožňující přístup k předávaným stavbám HOZ a všem jejich součástem a veškerému
jejich zařízení a vybavení.
Přebírající prohlašuje, že mu výše uvedené stavby HOZ včetně všech k nim náležejících objektů byly
zpřístupněny a že převzal od Předávajícího nezbytné dokumentace, klíče, popř. jiné prostředky
a informace potřebné k poskytování služeb Provozu HOZ a Údržby HOZ dle Smlouvy.
Přebírající prohlašuje, že se seznámil s technickým stavem staveb HOZ, jakož i k nim náležejícím
objektům a zařízením a převzal je ve stavu způsobilém k řádnému užívání a bez vad, s výjimkou
závad popsaných v přílohách tohoto protokolu.
Přílohy
….ks DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE STAVBÁM HOZ
(každý protokol vč. příloh bude vyhotoven 3x, pro každý subjekt – účastníka předání a převzetí))
V ______ dne ______ (u vícedenního protokolu uvést datum posledního dne)

PODPIS
……………………..………
………
Státní pozemkový úřad
Předávající
Jméno/příjmení/titul

PODPIS
……………………..………………
…………
…..
Bývalý poskytovatel služeb
Jméno/příjmení/titul

PODPIS
……………………..…………………
…………
….
Přebírající
Jméno/příjmení/titul
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