
 
 

Číslo smlouvy:  2005170                       OSM/000007/2011/SPS 

Číslo zákaznického účtu: 8000011034 

Technické číslo: 30-3042-400 

Adresa odběrného místa: Rooseveltova 540, Chrudim 

DODATEK Č. 2 k OBCHODNÍ SMLOUVĚ 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, a dle zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) 

DODAVATEL: Elektrárny Opatovice, a.s.   

Společnost je 
zapsána: 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu 

B., vložce 2940 

Sídlo: Opatovice nad Labem - Pardubice 2, PSČ: 532 13 

IČ: 28800621 

DIČ: CZ28800621 

Zastoupení: Xxxxxxxxx  xxxx, na základě plné moci 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. č. ú: xxx- xxxxxxxxx/xxxx 

 

ODBĚRATEL: Město Chrudim 

Sídlo/Trvalé bydliště: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim 

IČ: 00270211 

DIČ: CZ00270211 

Zastoupení: Ing. František Pilný, MBA  

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. č. ú: 104109190/0300 

Zasílací adresa: Město Chrudim, odbor správy majetku, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim,  

 

Obě smluvní strany uzavírají tento dodatek k obchodní smlouvě o dodávce a odběru 
tepla. Předmětem dodatku je změna maximálního tepelného výkonu odběrného místa 
z hodnoty 44 kW na hodnotu 35 kW.  

4.1. Maximální výkon  35 kW 

Odběratel je povinen zveřejnit dodatek v registru smluv v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne 
jeho uzavření a o této skutečnosti bez zbytečného odkladu uvědomit dodavatele. V případě, 
že není v registru smluv zveřejněna smlouva, které je dodatek součástí, je povinen 
odběratel zveřejnit také tuto smlouvu. Neobdrží-li dodavatel informaci o zveřejnění tohoto 
dodatku v uvedené lhůtě, případně informaci o zveřejnění nezíská jiným způsobem, je 
oprávněn dodatek a případně i smlouvu, jejíž je tento dodatek součástí, v registru smluv 
zveřejnit sám. Totéž platí pro jakékoli změny uzavřené smlouvy.  

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem 01. 01. 2021. 

Dodatek je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

V  Chrudimi  dne: 30.9. 2020 V Opatovicích nad Labem dne: 23. 07. 2020                
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Odběratel Dodavatel 

 


