
 

(ČŠ FIN — servis

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů

Smluvní strany

FIN-servis, a.s.

se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ: 272 01

IČO 26439573

DIČ CZ26439573

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vložka 7139

jednající členkou představenstva Ing. Lenkou Doubnerovou

(dále „Dohodce“)

a

Městská část Praha 17

se sídlem Žalanského č. p. 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

IČO 00231223

DIČ czoo231223

zaps. V Registru ekonomických subjektů ČSÚ

jednající starostkou městské části PhDr. Jitkou Synkovou

(dále „Zájemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o

zprostředkování burzovních komoditních obchodů z 1. 11. 2011

(dálejen „Smlouva“)

1. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva bude vztahovat i na všechny činnosti směřující

k uzavírání Burzovních obchodů pro komoditu Zemní plyn.

2. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy týkající se komodity Elektřina se budou vztahovat

i na komoditu Zemní plyn.

3. Předávání informací a odpovědné osoby za Zájemce:

Bc. Petr Loučka, tajemník ÚMČ Praha 17, tel._,—

lvana Havlíčková, vedoucí odboru OHOS,tel.—,—
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II. Závěrečná ustanovení

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

2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každý

účastník obdrží jeden stejnopis.

l 5 07- 2020 03A 07, 20211

V Kladně, dne .................. V Praze, dne ..................

    

 

FIN-“servis, a.s. Městská část Praha 17

Dohodce Zájemce

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze v platném znění a v souladu s

usnesením RMC č. 000193/2020 ze dne 29.6.2020 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření

dodatku ke smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi MC Praha 17 a

společností FIN-servis, a.s. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

VPraze
dne; U7). 07. 51171}

    - ’7 ' pověření členové ZMC,gpóvěření'členové ZMC
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