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DodaLek č. 4 ke 'lsm-Iouvě o podminkách odběru

úplatné ěíslo odběru:
ě. smlouląr dodavatele:
ě. smlouĺry odběrateIe:

ke "Sm1ouvě
a pla t.by za

povrchové vody a p_Latby za t'ento odběr'' ' úp]- č. odběru 0021

bankovní spoj ení:

zápis v obchodnim rejstříku: Městský soud v Praze, oddí1 A, v1oŽka 43594(dále j en ''dodavaŁel'' )

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictvi, v.v.i

a

Smluvní strany

Povodí VJ-tavy, státni podnik

sidlo:
statutární orgán

ĺČo:
D]Č:

síd1o:
statutární orgán

lČo:
D]Č:

bankovni spojeni:

zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen''odběratelll)

adresa pro fakturací

0 021
206L/20L4-s\8,/ 4
L0Ĺ/L4/9L0

Dodatek č. Ą

o podminkách odběru povrchové vody
tento odběr'' (dá1e ien ''Sm]_ouva'')

Holečkova 3)"78/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kuba1a, generální ředj-te1

70889953
c270889953

Květnové náměsti 391, 25243 Průhonice
Doc. RNDr. Tvan Suchara, CSc.
ředite1

00021 01 3
c200021 01 3

Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.1
Květnové nám. 391
252 Ą3 Průhonice
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Dodatek č. 4 ke .smlouvě o podminkách odběru povrchové vody a p1aLby za tento odběr'', úpt. č. odběru 0021

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku k výše uvedené
25.l7.20LĄ, kterým se smfouva mění a doplňuje takto:

smlouvě ze dne

03 / 201.9 11. / 201.9

I

Čr. 3 Sm1ouvy ''Rozsah, místo plnění' způsob určení a měření odběru povrchové
vody'', bod 3.3.1 zní takto:

3.3.1 Dodavatel umoŽni odběrateli v roce 20]_9 odběr povrchové vody
z vodniho toku nebo z ostatních povrchových vod v minimáfním ročním množství:

l-8750 m3

V členěni pro úče1y użíti v obdobi

pro průtočné chlazeni
parních turbin

pro průmys1
pro tep1árny a elektrárny
pro vodárenské účely
rozdě1ená do:
a) z vodárenské nádrŽe
b) z vodní nádrže
c) z vodního toku
d) z osŁatnich povrchových vod

pro zemědělské závlahy
pro ostatní účeJ_y

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3

od
od
od

od
od
od
od
od
od

do
do
do

do
do
do
do
do
do

V případě mimořádných hydrologických podminek jen pokud je to možné.

TT.

Čr. 5 Smlouvy ''Cena a podminky placeni'', bod 5.1 znĹ takt'o:

5.1- Za 1 m3 odebrané povrchové vody zaplati odběratel v roce 2079 jednotkovou
cenu

- pro průtočné ch]azení
parních turbin

- pro všechny da1ši úče1y

1 8750

Kč
Kč3.90 tři korunydevade sátha1éřů

Cena za 1 m3 je dohodnuta na zák]-adě S 6 odst. 1 zákona č. 526/1990 sb.,
o cenách. Dodavate1 se zavazuje, že cenu za odběr povrchové vody pro nás1edujici
ka]endářní rok sdělí odběrateli v jednotkové výši v Kčlm3 vŽdy nejpozděj1 do
31.10. běŽného roku.
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Dodatek č. 4 ké i, smlouvě o kách odběru povrchové Vody a platby za tento odběr", úpl

1ÍI.

02r

ostatní' tímto dodatkem výslovně nedotčená ustanoveni Sm1ouvy zůstávají
platnosti a beze změn.

Tento Dodatek č. 4 )e vyhotoven ve čtyřech stejnop1sech, z niďnŹ dva stejnopisy
obdrŽi dodavatel a dva odběrate]_.

Dodatek č. 4 nabývá platnosŁi dnem jeho podpisu oběma smluvnimi stranami

2 1 -12- 2018V Praze dne

dodavatel

RNDr. Petr Kubala
generáJ-ní řed1te1

Vltavy, stá podnik

v Pr,Ílrłu,|C1-blr,
ĺ 0 -01- 2019

dne

odběratel

Výzkumný ústav Sílva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradníctvi, v.v.i

Doc. RNDr. Tvan Suchara, CSc
ředite1
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