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Dodat'ek č' 2 ke ''smlouvě o u povrchové vody a p.latbv za tenLo odběr", úp}. č. odběru 0021

úplaŁné ěíslo odběru:
ě. snJ-ou'tł1' dodavatele :

ě. smlourry odběratele:

a Plat

0021
206L/ 20L4-svÍ'/ 2
LOL/L4/9LO

Dodatek č. 2
ke "Smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody

(dá]e_ i en ''Smlouva'' )by za tento odběr''

Smluvní strany

Povodi V1tavy, státni podnik

sidlo:
statutárni orgán:

1čo
DIČ

Holečkova 8, I5o2Ą
RNDr. Petr Kubala,

70889953
c270889953

Praha 5
generá1ni ředite1

bankovní spojeni:

zápis v obchodnim rejstřiku: Městský
(dá1e jen ''dodavatel'' )

soud v Praze, oddi1 A, v1oŽka 43594

Výzkumný ústav Sí]va Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i

sídlo:
statutárni orgán:

rČo:
DIČ:

bankovni spojení:

zápis V obchodním rejstřiku
(dále jen''odběratel'')

adresa pro fakturaci:

Květnové nám. 397, 25243
Doc. RNDr. Ivan Suchara,
ředite1

Průhonice
CSc.

00027 0'7 3
czja02'7 0'7 3

Výzkumný ústav Si1va Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i
Květnové nám' 391
252 Ą3 Průhonice
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Dodatek Ć. 2 ke "smlouvě o podmínkách odběru povrchové vodv a o.latbv za tento odběr',, úp1. č. odběru 0021

Smluvni Strany se dohodly na tomto dodatku k výše uvedené smlouvě ze dne
25.7L.2074, kterým se smlouva mění a dop1ňuje takto:

Čl. 3 Sm1ouvy ''Rozsah, misto plněni, způsob určeni a měření odběru povrchové
vodyl'' bod 3.3.1 zní takto:

3.3.1 Dodavatel umožni odběrateli v roce 2017 odběr povrchové vody
z vodniho toku nebo z ostatnich povrchových vod v minimá1nim ročním mnoŽství:

18750 m3

V členěni pro úče1y uźiLi:,

I

v období:

pro průtočné chlazeni
parních turbin

pro průmysl
pro teplárny a elektrárny
pro vodárenské úče1y
rozdě1ená do:
a) z vodárenské nádrže
b) z vodní nádrže
c) z vodního toku
d) z ostatních povrchových vod

pro zemědě1ské závlďny
pro ostatní účely

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
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18750 03 / 201"'7 tL / 201.'7
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V připadě mímořádných hydrologických podmínek jen pokud je to možné.

1T

Čr. 5 Sm1ouvy ''Cena a podmínky placeni'', bod 5.I zni takto:

1 m3 odebrané povrchové vody zaplatí odběratel v roce 2011 )ednotkovouĘ '] 7=

cenu:

- pro průtočné ch1azení
parních turbin Kč

- pro všechny dalši účely 3.84 Kč t ři korunyosmdesátčtyříha1éře

Cena za 1 m3 je dohodnuta na zák1adě S 6 odst. 1 zákona č. 526/1990 sb.,
o cenách' Dodavatel se zavazv)e, Že cenu za odběr povrchové vody pro nás1edující
ka1endářní rok sděli odběrateli v jednotkové výší v Kčlm3 vŽdy nejpozdějĺ do
31 . 10. běŽného roku.
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Dodatek č. 2 ke ''smlouvě o podmínkách odběru po'/rchové vodv a ola bV za tenŁo odběr''' úp1. č. odběru 0021

]II

ostatni, timto dodatkem výs1ovně nedotčená ustanoveni Smlouvy zůstávaji
V p1atnosti a beze změn.

Tento Dodatek ć. 2 )e vyhotoven ve čtyřech stejnopisech' z nicŁrż dva stejnopisy
obdrŽi dodavatel a dva odběratel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvnimi stranami
a účinnosti dnem 7.I.20I"7.

V Praze dne

dodavatel-

1 l -Ü1- 2ilii

odběrate]. ; J '. ,- L ilt

di Vltavy, st podni k Výzkumný ústav Sílva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.
ředitef

v.1

RNDr. Petr Kubala
generáJ-ní ředj_tel

i . zástupce geneĺálního ředitele
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