
Za Prachárnou 1A    

                                                                                 

Dodatek č. 8 

 

ke Smlouvě o dodávce a odběru tepla č. :         001046/12 

číslo přihlášky: 232 

číslo dohody o ceně: 1 

 

 

Smluvní strany: 
 

Název:   JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. 

Sídlo:   Havlíčkova 111 

   587 05  Jihlava 

 zapsané  v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 17418 

 

IČO:   60730820 

DIČ:   CZ60730820 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Jihlava   
Číslo účtu:  944482/0800 

 

Zástupce:  Vladimír Nedvěd – jednatel 

   Ing. Jan Diviš - jednatel 

dále jen dodavatel 
 

a 

 

Název: Statutární město Jihlava  

Sídlo:   Masarykovo náměstí 97/1 

   586 01  Jihlava 

 

IČO:                            00286010 

DIČ:   CZ00286010                   

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Jihlava 

Číslo účtu:       5002072/0800 

 

Zástupce:    Ing. arch. Martin Laštovička  – náměstek primátorky  

 

dále jen odběratel 
 

 

se dohodly na následující úpravě smlouvy: 
 

 

S přihlédnutím k cenám tepelné energie, v souvislosti se změnou ceny plynu a elektřiny 

k  1. 1. 2020  a s ohledem na předpokládaný vývoj spotřeby tepla, se s platností od 1. 1. 2020 

v příloze č. 2 bodě 5. mění a nahrazují body 5.2, 5.3 a 5.4 a v příloze č. 3, článku I. Dohoda o 
ceně mění a nahrazují body 3.1, 3.2. a 3.3 takto: 
 



Příloha č. 2 – Přihláška k odběru tepla, Body 5.2, 5.3 a 5.4 zní nově takto: 
 

bod  5.   Dodávka tepla pro otop a ohřev TUV   
        5.2  Předpoklad spotřeby tepla za rok                                             1 421   GJ 

5.3         - z toho byty                                                                       1 341   GJ 

5.4         - z toho nebyty                                                                        80   GJ 

   

 

 

Příloha č. 3 – článek I. Dohoda o ceně, Body 3.1, 3.2 a 3.3 zní nově takto: 
 

Čl. I. – Dohoda o ceně 

 

3. Stanovení ceny a výpočet záloh za dodávku tepla 

 

3.1     Předpokládaná roční kalkulovaná cena pro r. 2020 (vč.10% DPH)    509,43   Kč/GJ 

                                                                                            

3.2     Výše roční zálohy za odebrané teplo celkem                                    723 900,-  Kč/rok 

 

3.3     Výše měsíční zálohy                                                                            60 300,-  Kč/měs     
            (1/12 ročního předpokladu zaokrouhlená na celé stovky) 
 

 

 

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy se nemění. 
 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru 

smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku 
včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy. 
 

Uzavření tohoto dodatku bylo dne 9.1.2020 schváleno Radou města Jihlavy, usnesením číslo 
20/20-RM. 

 

 

V Jihlavě dne:  29.01.2020     V Jihlavě dne: 29.01.2020  

                                                                                             

 

 

 

……………………………………..……                              …………………………………... 
                  za odběratele:                                                                        za dodavatele: 

 

Ing. arch. Martin Laštovička – náměstek primátorky                 Vladimír Nedvěd – jednatel 

                                                                                                       Ing. Jan Diviš – jednatel                              


