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D O D A T E K číslo 1 
ke Smlouvě o podmínkách odběru povrchové vody z vodního toku číslo: SMPV 120108 

uzavřené dne: 27.12.2013 

 

číslo odběrného místa: 421 006 

 

Platné rozhodnutí č.j.: OŽP/VOD/29655/3/11/No 

Vydané dne: 14.12.2011       

Povolené maximální množství v m
3
/rok:3 450 000  v m

3
/měsíc: 295 000 

Platnost povolení k odběru povrchové vody pro odběratele vody končí dnem: 31.12.2016 

 

SMLUVNÍ STRANY: 
 

I. Správce vodního toku: 
Obchodní firma:  Povodí Labe, státní podnik 

Sídlo:    Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové 

 

Statutární orgán: Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Ve věcech smluvních 

je oprávněn jednat:  Ing. xxxxxxxxxxx, finanční ředitelka 

 

Bankovní spojení:  ČSOB, a. s., pobočka Hradec Králové 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxx 

IČO:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Tel:    xxxxxxxxxxxxxxxx 

FAX:    xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

 

 

II. Odběratel vody 

 

Obchodní firma:  Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

 

Sídlo:    Teplého 2014, 530 02 Pardubice 

     

Statutární orgán:  Ing. xxxxxxxxxx, předseda představenstva 

Ve věcech smluvních 

je oprávněn jednat:  Ing. Josef Fedák, místopředseda představenstva 

 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s.. 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxx 

IČO:    60108631 

DIČ:    CZ60108631 

Tel.:    xxxxxxxxxxx 

FAX:    xxxxxxxxxxx 

E-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zápis v obchodním rejstříku 

nebo jiné evidenci:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B., vložka 999 
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Smlouva o podmínkách odběru povrchové vody z vodního toku číslo  SMPV 120108 uzavřená 

dne 27.12.2012 mezi výše uvedenými smluvními stranami se v jednotlivých článcích mění takto: 

 

 

1) Článek II., odst. 2.1. se pro rok 2014 upravuje: 

Odběratel vody plánuje v průběhu roku 2014 odebrat       xxxxxxxxxx     tis. m
3
 povrchové vody, 

a to v následujícím časovém rozložení v tis. m
3
: 

 

leden  duben  červenec říjen 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 únor  květen  srpen  listopad 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

březen  červen  září  prosinec 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

2) Článek III., odst. 3.1. se pro rok 2014 upravuje: 
Cena za 1 m

3
 skutečně odebrané povrchové vody z významného (drobného) vodního toku je 

od 1.1.2014 stanovena správcem vodního toku částkou xxxxxxxxxKč + DPH v zákonem 

stanovené výši. 

 

3) Ostatní  ujednání smlouvy o podmínkách odběru povrchové vody z vodního toku 

číslo SMPV 120108   zůstávají beze změny. 

 

4) Dodatek číslo 1 ke smlouvě o podmínkách odběru vody z vodního toku číslo SMPV 120108 

je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každá strana obdrží po 2 vyhotoveních. 

 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s účinností od 1.1.2014.  

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích   dne   V Hradci Králové dne 27.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odběratel vody    Správce vodního toku 
 


