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DODATEK č. 1

ke Smlouvě o provádění obslužné činnosti předávací stanice

Obchodní firma: Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava — Mariánské Hory

Zastoupena: Mgr. Patrikem Hujdusem, starostou městského obvodu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 200208-1649321399/0800

IČO: 00845451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO845451

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:_referent

Tel./mob.

Email:

dále jen objednatel

Obchodní firma: Veolia Energie ČR, a.s.

Se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku,

oddíl B, vložka 318

Zastoupena: _ředitelem Regionu Severní Morava a Slezsko

na základě plné moci ze dne 20.12.2018

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 6606791/0100

IČO: 45 19 34 10

DIČ: cz 45193410

dálejen poskytovatel

Článek 1.

Základní ustanovení

Shora uvedení účastníci uzavřeli mezi sebou dne 20.12.2017 Smlouvu o provádění obslužné

činnosti předávací stanice (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je sjednání

podmínek, za nichž provozovatel provádí nepřetržitou činnost a základní údržbu předávací

stanice umístěné v suterénu domu na ul. Baarova 4 a 6 v Ostravě-Mariánských Horách (dále

také jen ,,PS“) a dále servis 24 bytových předávacich stanic

Článek II

Předmět dodatku

Z důvodu rekonstrukce PS se smluvní strany dohodly tímto na změně Smlouvy následujícím

způsobem:

V článku II. Předmět smlouvy odst. 2. písm. a) se dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto

zněním:

„Předmět smlouvy bude plněn na zařízení PS, která je specifikována dle níže uvedených

bodů.“
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a) jedná se o horkovodní předávací stanici CETEPRIM. Ohřev ÚTje prováděn v deskovém

výměníku Cetepak, maximální výkon stanice je 250 kW. “

2. V článku II. Předmět smlouvy se odst. 3. vypouští bez náhrady.

čl. 111.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o provádění obslužné činnosti je uzavřen dnem podpisu oběma

smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,

přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel jedno vyhotovení. Ostatní ustanovení

Smlouvy o provádění obslužné činnosti ze dne 20.12.2017, ev. č. objednatele S/0363/2017/B,

zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV.

Povinné sdělení

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tento dodatek

bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), § 2 odst. 1, uveřejněná prostřednictvím registru smluv, jehož

správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku, rozhodla Rada městského obvodu

Mariánské Hory a Hulváky na své 21. schůzi konané dne 19.09.2019 pod č. usnesení

0835/RMOb-MHI1 822/21.

čl. VII.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly,

porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné

vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své

podpisy.

V Ostravě dne 2 5 —[]9- 2019 V Ostravě dne 02% 0% M47

   
    

 

zao je na e e: za pos

Mgr. Patrik Hujdus

starosta městského obvodu ředitel Regionu Severní Morava a Slezsko

na základě plné moci ze dne 20.12.2018
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