
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dodávkách tepla a páry ze dne 24. 05. 2016

Bohumínská městská nemocnice, a.s.
se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
iČ: 26834022
DIČ: CZ26834022
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka
2788
zastoupena MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředsedkyně představenstva
dále jen „odběratel“

a

Veolia Energie ČR, as.
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
iČ: 45193 410
DIČ: CZ45193410
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 318
zastoupen místopředsedou představenstva Ing. Josefem Novákem a členem představenstva Éng.
Redou Rahma .

dále jen „dodavatel“

odběratel a dodavatel dále společně též Jen jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodl‘ na změně smlouvy o dodávkách tepla a páry ze dne 24.
05. 2016, ve znění Dodatku č. lze dne 22. 01. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 29. 08. 2018 takto:

Preambule
A. Smluvní strany uzavřely dne 24. 05. 2016 smlouvu o dodávkách tepla a páry, ve zněni Dodatku

Č. 1 ze dne 22. 01. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 29. 08. 2018 (dáLe jen »Smlouva“). Předmětem
Smlouvy je závazek dodavatele dodávat odběrateli tepeLnou energii pro vytápění a
vzduchotechniku a ohřev teplé vody a závazek odběratele zaplatit za dodané a odebrané teplo
dohodnutou cenu.

B. Vzhledem ke skutečnosti, že odběratel ukončil provoz prádelny v pavilonu E a tedy nepotřebuje
již odebírat od dodavatele technologickou páru, sníží se předpokládaná roční dodávka tepla.

C. Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 sjednávají změnu obsahu Smlouvy s ohledem na změnu
v provozu odběratele a ukončení provozu prádelny v budově pavilonu E. Změna smlouvy, tj.
změna předpokládané roční dodávky na 9500 Ci, se vztahuje na dobu neurčitou, počínající
dnem 1.1.2019.

Článek I
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(3) Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají nové úplné znění následujících
ujednání Smlouvy:

Článek IV. písm. a) Smlouvy:
Pro fakturaci dodávek tepla budou použity níže uvedené vzorce a principy.
Množstvífakturovciného tepla bude stanovováno následovně:
Odběratel bude proplácet dodávku tepla zálohově z předpokládané roční dodávky 9500 GJ každý
kalendářní měsíc z předpokládaného ročního odebraného množství teplo.

článek Vl. Smlouvy, poslední odstavec, věta první:
Jednotková cena je předběžná cena, kdy toto cena je stanovena zpředpokládcných nákladů a
z předpokládaného množství dodávek tepelné energie ve výši 9500 GJ/rok vdané cenové lokalitě
na daný kalendářní rok.

V ostatním se Smlouva nemění.

Článek II
(1) Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem 01. 04. 2019 nebo dnem jeho uveřejnění v souladu s odst. (3), čI. Ill, této Smlouvy, podle
toho, která skutečnost nastane později. Samotná změna předpokládané roční dodávky na 9500
GJ se vztahuje na období od 1.1.2019.

(2) Tento dodatek č. 3 se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.

(3) smluvní strany se dohodly, že odběratel zajistí uveřejnění tohoto dodatku č. 3 prostřednictvím
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, a to bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku Č. 3, nejpozději
však do sedmi (7) dnů ode dne jeho uzavření. V případě porušení povinnosti odběratele uveřejnit
tento dodatek č. 3 prostřednictvím registru smluv, je dodavatel oprávněn uvedené dokumenty
uveřejnit sám; tím není dotčena odpovědnost odběratele vůči dodavateli za škodu způsobenou
dodavateli porušením jeho povinnosti uveřejnit tento dodatek č. 3 prostřednictvím registru
smluv,

(4) smluvní strany shodně prohlašují a svými podpisy potvrzují, že si tento dodatek č. 3 před jeho
podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, přičemž autentičnost tohoto dodatku Č. 3 potvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
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V Bohumíně dne ‚2~ĺJ ‘WÝ~9 V Ostravě dne .2 -05- 2019

ndb‘&rntpl . dnd~‘rntgI

Bohumĺnská městská nemocnice, a.s. VeoI~%,mnergie ČR, a.s.
MUDr. Svatopluk Němeček Ing.,46sef Novák
předseda představenstva mWopředseda představenstva

Bohumínská městsk~“f‘emocnice, as. Veolia Energie ČR, a.s.
Ing. Petra Tomanová,fh.D., MBA, Ing. Reda Rahma
místopředseda před avenstva člen představenstva

Dodatek Č.3/BMN/verze 1




