
D O D A T E K  č. 1
ke smlouvě na dodávku tepla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody 

evidenční číslo: 037898

uzavrene mezi:

Prodávající:
Obchodní jméno: Moravskoslezské teplárny a. s.
Sídlo: Ostrava, 28. října 152
Zastoupený:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO: 45 19 34 10
DIČ:
a

388-45193410

Kupující:
Obchodní jméno: Městský úřad Krnov
Sídlo: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 296139
DIČ:

I.
V souladu s ustanovením článku XII., písm. a) a c) smlouvy na dodávku tepla pro vytápění a

dodávku teplé užitkové vody uzavřené dne 15.ledna 1998 se prodávající s kupujícím dohodli:

1. nahradit označení smluvních stran tímto zněním:

Prodávající:
Název: Moravskoslezské teplárny a. s.
Se sídlem: Ostrava, 28. října 152
Zapsané: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava,

oddíl B, vložka 318
Zastoupené:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 45 19 34 10
DIČ: 388-45193410
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Kupující:
Město Krnov

Se sídlem: Hlavní náměstí 1, Krnov, 794 01
Zástupce:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
1Č: 00296139
DIČ: 359-00296139

2. Adresa na zasílání daňových dokladů:

Město Krnov
ulice: Hlavní náměstí 1
obec Krnov, PSČ 794 01

Ostatní ustanovení dosavadní smlouvy na dodávku tepla pro vytápění a dodávku teplé užitkové 
vody ev. číslo 037898 ze dne 15. ledna 1998 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

II.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Prodávající obdrží dvě a 

kupující rovněž dvě vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě V Krnově

Za kupuj ícího:
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Dodatek č.2
ke smlouvě na prodej tepelné energie

evidenční číslo: 37898

uzavřený mezi

Dodavatelem:
Obchodní firma: Dalkia Česká republika, a.s.
Se sídlem: Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 318
Zastoupená:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 45 19 34 10
DIČ: CZ45193410

na straně jedné a

Odběratelem:
Název: Město Krnov
Se sídlem: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139

na straně druhé

1.
U dodavatele -  společnosti Dalkia Morava a.s. došlo s účinností od 1. 1. 2004 ke změně názvu 

obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku tak, že nový název obchodní firmy dodavatele zní: 
Dalkia Česká republika, a.s. Ostatní údaje o dodavateli, zapisované do obchodního rejstříku zůstávají 
beze změny.

Na straně odběratele došlo s účinností od 1.1.2005 ke změně zastoupení Města Krnov panem Josefem 
Hercigem, starostou , tak jak  je  uvedeno v tomto Dodatku č. 2 smlouvy.

2.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je  rozšíření o nové odběrní místa :

E670-013 PK Opavská 45
E610-624/011 Městská kavárna
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Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 - Seznam odběrných míst -  výše citované smlouvy bude 
nahrazena novou Přílohou č. 1 obsahující i toto nové odběrné místo. Tato Příloha č. 1. se po podpisu 
oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti k 1.1.2006 
s touto smlouvou.
Tímto dodatkem se sjednávají smluvní podmínky pro dodávky tepelné energie pro toto nové odběrné 
místo.

3.
O statní změny smlouvy

Článek VI. Doba trvání smlouvy se mění takto:
Smlouva se uzavírá na dobu určitou 10 let s platností od 1.11.2006.

v
Článek VII. U končení sm louvy se m ění takto:

Platnost této smlouvy zaniká:

- na základě písemné dohody obou smluvních stran, tato dohoda musí obsahovat termíny a okolnosti, za 
kterých bude smluvní vztah ukončen,

- uzavřením nové smlouvy za podmínek blíže specifikovaných v Dodacích podmínkách,

- zánikem smluvního partnera bez právního nástupce.

Ostatní ustanovení výše citované smlouvy zůstávají beze změny.

6.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Dodavatel obdrží dvě a 
odběratel jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě dne.....0. V Krnov d n e ...... /(P. 10. WOb

Za dodavatele: Za odběratele:
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Dodatek č.3
ke smlouvě na dodávku tepla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody

evidenční číslo: 37898

uzavřený mezi

Dodavatelem: 
Obchodní firma: 
Se sídlem 
Zapsaná

Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

v
Dalkia Česká republika, a.s.
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl B, vložka 318

45 19 34 10 
CZ45193410

na straně jedné a

Odběratelem:
Název: Město Krnov
Se sídlem: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139

na straně druhé

1.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je závazek dodavatele zajistit připojení nového odběrného místa 
odběratele, a to objektu školní jídelny na ulici Náměstí Hrdinů 23/1 v Krnově na síť centralizovaného 
zásobování teplem dodavatele v Krnově (dále jen „CZT“) a zajistit odběrateli dodávky tepla pro vytápění 
a ohřev teplé užitkové vody v souladu s touto smlouvou.
Tímto dodatkem se sjednávají smluvní podmínky pro dodávky tepelné energie pro toto nové odběrné 
místo.
Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 - Seznam odběrných míst -  výše citované smlouvy bude 
nahrazena novou Přílohou č. 1 obsahující i toto nové odběrné místo. Tato Příloha č. 1. se po podpisu 
oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti k 1.9.2008 
s touto smlouvou.
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2.
Podmínky zahájení dodávek tepelné energie

Dodavatel vybuduje na svůj náklad tepelnou přípojku a předávací stanici v objektu odběratele na ulici 
Náměstí Hrdinů 23/1 v Krnově. Tepelná přípojka a předávací stanice bude vlastnictvím dodavatele. 
Odběratel se zavazuje umožnit umístění teplovodní přípojky a předávací stanice ve výše uvedeném 
objektu a k tomu účelu poskytnout potřebnou součinnost. Dodávka tepelné energie pro vytápění objektu 
odběratele bude zahájena nejpozději v termínu k 1. 9. 2008 nebo do 2 dnů poté, co bude dokončena a 
kolaudována výstavba technických zařízení uvedených výše v tomto článku, podle toho který z těchto 
termínů nastane později.

3.
Další ustanovení

Vzhledem k tomu, že dodavatel v souvislosti se zajištěním dodávky tepelné energie do nového odběrného 
místa odběratele investuje do tepelného zařízení uvedeného v čl. 2. tohoto dodatku smlouvy finanční 
prostředky, zavazuje se odběratel v případě ukončení odběru tepelné energie pro toto nové odběrné místo 
před uplynutím doby uvedené v čl. VI. výše citované smlouvy a dále v případě, kdy dodavatel nebude 
moci dodávat tepelnou energii pro toto nové odběrné místo ve sjednané kvalitě a množství z důvodů na 
straně odběratele,uhradit dodavateli zůstatkovou účetní hodnotu tepelné přípojky uvedené v čl. 2. tohoto 
dodatku do 30 kalendářních dnů, ode dne odeslání písemné výzvy k úhradě této zůstatkové účetní 
hodnoty, nedojde-li kjiné dohodě. Dnem zaplacení této částky se vlastníkem tepelné přípojky stane 
odběratel.

Odběratel se zavazuje, že v případě změny vlastnictví objektu uvedeného v čl. 2 tohoto dodatku, oznámit 
tuto změnu vlastnictví nebo pronájem bez zbytečného odkladu dodavateli. Odběratel se zavazuje, že v 
příslušných smlouvách (kupní, nájemní, darovací aj.) zajistí převzetí závazku odebírat teplo ze systému 
CTZ za podmínek sjednaných ve výše uvedené smlouvě ve znění pozdějších dodatků třetími osobami 
(nabyvateli, nájemci, provozovateli), včetně závazku zaplatit za tyto dodávky dodavateli sjednanou cenu. 
V případě, že odběratel povinnost dle tohoto odstavce nesplní, odpovídá dodavateli za vzniklou škodu ve 
výši účelně vynaložených nákladů na připojení objektu uvedeného v čl. 1 na soustavu CZT.

Ostatní ustanovení výše citované smlouvy zůstávají beze změny.

4.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Dodavatel obdrží dvě a 
odběratel jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

1 7  - 1 2 -  2008
V Ostravě dne........................  V Krnov dne..........................

..................y. . .................  ............................
Za dodavatele: Za odběratele:
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Dodatek ě.3
ke smlouvě na dodávku tepla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody

evidenční číslo: 37898

uzavřený mezi

Dodavatelem: 
Obchodní firma: 
Se sídlem 
Zapsaná

Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

v
Dalkia Česká republika, a.s.
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl B, vložka 318

45 19 34 10 
CZ45193410

na straně jedné a

Odběratelem:
Název: Město Krnov
Se sídlem: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Zastoupená:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139

na straně druhé

1.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je závazek dodavatele zajistit připojení nového odběrného místa 
odběratele, a to objektu školní jídelny na ulici Náměstí Hrdinů 23/1 v Krnově na síť centralizovaného 
zásobování teplem dodavatele v Krnově (dále jen „CZT“) a zajistit odběrateli dodávky tepla pro vytápění 
a ohřev teplé užitkové vody v souladu s touto smlouvou.
Tímto dodatkem se sjednávají smluvní podmínky pro dodávky tepelné energie pro toto nové odběrné 
místo.
Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 - Seznam odběrných míst -  výše citované smlouvy bude 
nahrazena novou Přílohou č. 1 obsahující i toto nové odběrné místo. Tato Příloha č. 1. se po podpisu 
oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti k 1.9.2008 
s touto smlouvou.

Dodatek ě. 3 ke smlouvě na prodej tepelné energie/ Dalkia ČR -  Město Kmov(celkem stran 2) 22.4.2008 1
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2.
Podmínky zahájení dodávek tepelné energie

Dodavatel vybuduje na svůj náklad tepelnou přípojku a předávací stanici v objektu odběratele na ulici 
Náměstí Hrdinů 23/1 v Krnově. Tepelná přípojka a předávací stanice bude vlastnictvím dodavatele. 
Odběratel se zavazuje umožnit umístění teplovodní přípojky a předávací stanice ve výše uvedeném 
objektu a k tomu účelu poskytnout potřebnou součinnost. Dodávka tepelné energie pro vytápění objektu 
odběratele bude zahájena nejpozději v termínu k 1. 9. 2008 nebo do 2 dnů poté, co bude dokončena a 
kolaudována výstavba technických zařízení uvedených výše v tomto článku, podle toho který z těchto 
termínů nastane později.

3.
Další ustanovení

Vzhledem k tomu, že dodavatel v souvislosti se zajištěním dodávky tepelné energie do nového odběrného 
místa odběratele investuje do tepelného zařízení uvedeného v ěl. 2. tohoto dodatku smlouvy finanční 
prostředky, zavazuje se odběratel v případě ukončení odběru tepelné energie pro toto nové odběrné místo 
před uplynutím doby uvedené v ěl. VI. výše citované smlouvy’ a dále v případě, kdy dodavatel nebude 
moci dodávat tepelnou energii pro toto nové odběrné místo ve sjednané kvalitě a množství z důvodů na 
straně odběratele,uhradit dodavateli zůstatkovou účetní hodnotu tepelné přípojky uvedené v ěl. 2. tohoto 
dodatku do 30 kalendářních dnů, ode dne odeslání písemné výzvy k úhradě této zůstatkové účetní 
hodnoty, nedojde-li kjiné dohodě. Dnem zaplacení této částky se vlastníkem tepelné přípojky stane 
odběratel.

Odběratel se zavazuje, že v případě změny vlastnictví objektu uvedeného v ěl. 2 tohoto dodatku, oznámit 
tuto změnu vlastnictví nebo pronájem bez zbytečného odkladu dodavateli. Odběratel se zavazuje, že v 
příslušných smlouvách (kupní, nájemní, darovací aj.) zajistí převzetí závazku odebírat teplo ze systému 
CTZ za podmínek sjednaných ve výše uvedené smlouvě ve znění pozdějších dodatků třetími osobami 
(nabyvateli, nájemci, provozovateli), včetně závazku zaplatit za tyto dodávky dodavateli sjednanou cenu. 
V případě, že odběratel povinnost dle tohoto odstavce nesplní, odpovídá dodavateli za vzniklou škodu ve 
výši účelně vynaložených nákladů na připojení objektu uvedeného v ěl. 1 na soustavu CZT.

Ostatní ustanovení výše citované smlouvy zůstávají beze změny.

4.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Dodavatel obdrží dvě a 
odběratel jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

+ 0 1 -09- 2008V Ostravě dne.. H ................  V Krnov dne..........................

Za dodavatele:
• • . ... ... ... ... ... .  .......

Za odběratele:
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Dodatek č.4
ke Smlouvě na dodávku tepla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody

ev.č. 37898
uzavřené dne 15.01.1998

D odavatel:
Obchodní firma: 
Sídlo:
Zapsán:
Zastoupen:

Dalkia Česká republika, a.s.
Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 318

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ : 45193410
DIČ: CZ45193410

a
O dběratel:
Obchodní firma/jméno: Město Krnov
Sídlo/adresa: 
Zastoupen: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu :
IČ:
DIČ.

Hlavní náměstí 1,

00296139
CZ00296139

794 01 Krnov

uzavírají
dodatek č.4 k výše uvedené smlouvě, ve kterém se dodavatel s odběratelem dohodli, že s účinností od 1.6.2011 
se Smlouva na dodávku tepla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody rozšiřuje o nová odběrná 
místa E610-640/009 MÚ sušárna + WC a E610-640/50FMÚ sušárna + WC TUV.

Ostatní práva a povinnosti Smlouvy na dodávku tepla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody zůstávají 
nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, kdy dodavatel obdrží dvě a odběratel 
jedno vyhotovení.

V Ostravě d n e .... .9A-...2011

za dodavatele:

T VyjQÚúf dne M  - C r« . 'ÍO  1 'i

za odběratele:
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