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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny č.
35107181301EE 012019

pro Městská část Praha 22

JI



Dodatek č. 1 ke Smlouvě PRE:

obchodník s elektřinou (na straně jedné):

Pražská energetika, a. s.

se sídlem: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05

zástupce: Zdeněk Smetana, vedoucí sekce Prodej

IČ: 60193913

DIČ: CZ60193913

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2405

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

registrační číslo: ID RÚT 116

(dále jen "PRE")

a

zákazník (na straně druhé):

Městská část Praha 22

se sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 22

zástupce: Vojtěch Zelenka, starosta

IC: 00240915

DIČ: CZ00240915

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „ZÁKAZNÍK")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny č. 3510718130

uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.8.2019
(dále jen „Smlouva"),

jak následuje:
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě PRE:

1) PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je úprava Smlouvy takto:

1) V čl. XV. „PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY" Smlouvy se ruší odst. a) a
nahrazuje se takto:

a) Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní
stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (včetně dodatku č. 1).
Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí bezodkladně ZÁKAZNÍK v souladu
se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) shodných stejnopisech, z nichž každý má
stejnou závaznost. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.

3) Tento Dodatek lze měnit pouze písemnou formou. Jakékoliv opravy v textu dodatku
platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.

4) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

V Praze dne

Pražská energetika, a. s.

V Praze dne 09 -09- 2019

Městská část Praha 22

ej B2B Vojtěch Zelenka, starosta
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