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Dodatek č. 1 ke "snlouvě o podmínkách odběru povrchové vody a plaĹby za Łento odběr'' , úpl. č. odběru 0021

bankovni spojení:

zápis v obchodnim rejstřiku: Městský soud v Praze, oddíl A, vloŽka 43594
(dá1e jen''dodavate1'')

Výzkumný ústav Si1va Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i

a

úpIatné ěísIo odběru:
ě. smJ-ouwy dodawatele:
ě. smlouwy odběratele:

Smluvni strany

Povodí Vltavy, státní podnik

sidlo:
statutárni orgán:

lČo:
DTČ:

sídlo:
statutární orgán:

Ičo
DTC

bankovni spojení:

zápis v obchodním rejstřiku
(dá1e jen''odběrate1'')

adresa pro fakturaci:

oo2L
206L/2Ot4-SMLI1
toL/74/9LO

Dodatek č. 1

ke ''Smfouvě o podmínkách odběru povrchové vody
a platby Za tento odběr'' (dáfe jen ''Smlouva'')

Holečkova 8, 75024 Praha 5
RNDr. Petr Kuba.Ia, generální ředitel

70889953
cz'l0889953

Květnové nám. 391. 25243 Průhonice
Doc. RNDr. Tvan Suchara, CSc.
ředitef

00027073
c200021 07 3

Výzkumný ústav Si]va Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i
Květnové nám. 391
252 Ą3 Průhonice

sPBÁVcE RoZPccTU:

LAFlNANČNí KoNT

PRĺKAzcE 0PERACE:
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DodaŁek č. 1 ke ''smlouvě o podnínkách odběru povrchové vodv a pfatbv za tento odběr'', úpl. č. odběru 0021

Smluvni strany se dohodl-y na tomto
25.17.2074, kterým se sm]ouva měni

dodatku k výše uvedené smfouvě ze dne
a doplňuje takto:

T

čr. 3 Smlouvy ''Rozsah, místo plnění, způsob
vody'', bod 3.3.1 zní takto:

určeni a měřeni odběru povrchové

3.3.1 Dodavate']_ umcžni odběrateli v roce 2016 odběr povrchové
z vodního toku nebo z ostatních povrchových vod v minimálnÍm

vody
ročním množstvi:

18000 m3

V čfenění pro účely užiti: v obdcbí

- pro průtočné ch]_azeni
parních turbin m3 od do_ pro průmysl m3 od do

- pro teplárny a elektrárny m3 od do
- pro vodárenské úče1y m3

rozdělená do:
a) z vodárenské nádrŽe m3 od dob) z vodní nádrŽe m3 od doc) z vodniho toku m3 od dod) z ostatních povrchových vod m3 od do* pro zemědělské záv1ahy 18O0o m3 od 03/2016 do

- pro ostatní úče]y m3 od do

V případě mimořádných hydro1ogických podminek jen pokud je to moŽné.

17 / 2076

TT.

Ę 1 ż^

cenu:

Sm1ouvy ''Cena a podmínky pfacenÍl', bod 5 .1- zni takto:

1 m3 odebrané povrchové vody zapJ-ati odběratel v roce 2016 jednotkovou

cf. 5

pro průtočné chlazení
parních turbín

pro všechny další úče1y tři korunyš ede s átdevětha1éřů

S 6 odst. 1 zákona č. 526/L990 sb
cenu za

j ednotkové

3.69
Kč
Kč

Cena za 1 m3 je dohodnuta na základě
o cenách. Dodavatel se zavazuje, že odběr povrchové vody pro následujicí

výši v Kčlm3 vždy nejpozději dokalendářní rok sděli odběrate'li v
31.10. běžného roku.

2016 Bl 002r strana:2/3



Dodatek č. l ke ''Smlouvě o podminkách odběIu chové vody a platby za tento odbě.", č. odběru 0021

TTI.

ostatní, tímto dodatkem výslovně nedotčená ustanoveni Smlouvy zůstávají
v p]_atnosti a beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z niďnż dva stejnopísy
obdrŽi dodavateI a dva odběratel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma sm]_uvnimi stranami
a účinnosti dnem l.1.2016.

25e.1 I -11- 2015V Praze dne

dodavatel

RNDr. Petr Kubala
generá1ni ředite]_

l. zástupce geneÍálníbo ředitele

di Vltavy, átni podnik

V

odběratef

Výzkumný úst
pro krajinu a

dn

Silva Taroucy
okrasné zahradnictvi, v.v.i

Doc. RNDr. T Suchara, CSc.
ředit
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