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Dodatek č. 2

ke Smlouvě o nájmu technologie č. 2019/001704/KOM/OS ze dne 14.11.2019

Smluvní strany

1. město Blansko

se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko,

jednající Ing. Jiřím Crhou, starostou

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., expozitura Blansko

č. účtu: Komerční banka, a. s., expozitura Blansko

jako pronajímatel na straně jedné (dále jen „pronajímatel")

a

2. ZT energy s.r.o.

se sídlem Svitavská 434/10, 678 01 Blansko

jednající Svatoplukem Nezvalem, jednatelem

IČO: 60731800

DIČ: CZ60731800

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 17485

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:

tel.:

jako nájemce na straně druhé (dále jen „nájemce")

Článek I.

Pronajímatel Smlouvou o nájmu technologie č. 2019/001704/KOM/OS ze dne 14.11.2019 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne, 27.04.2020 (dále jen „Smlouva") pronajal nájemci technologii soustavy
centrálního zásobování teplem ve městě Blansko specifikovanou v soupisu kotelen a předávacích
stanic.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:

Článek II.

Článek V., odst. 5.1. Smlouvy se mění a nově zní:

„Pro rok 2020 se nájemné sjednává dohodou takto:

Dohodnuté nájemné ve výši 7.100.000 Kč ročně + platná sazba DPH.

Pro roky následující zůstává v platnosti výše nájemného dle smlouvy, tj. 5.900 000 Kč + platná
sazba DPH."
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Článek III.
Smluvní strany konstatují, že v souladu s čl. 5.2 Smlouvy je nájemné placeno nájemcem ve
čtvrtletních splátkách ve výši 1.475.000 Kč + platná sazba DPH. Splátky nájemného jsou splatné
vždy do 15. dne prostředního kalendářního měsíce daného čtvrtletí, a to bankovním převodem na
účet pronajímatele.

Na základě výše uvedeného je ke dni uzavření tohoto dodatku uhrazeno nájemné za rok 2020 ve
výši 5.900.000 Kč + platná sazba DPH, k úhradě zbývá částka ve výši 1.200.000 Kč + platná sazba
DPH.

Tuto částku se nájemce zavazuje uhradit nejpozději do 20.12.2020 na účet pronajímatele uvedený
v záhlaví této smlouvy.

Také částka 1.200.000 Kč bude v roce 2021 investována zpět do soustavy centrálního zásobování
teplem ve městě Blansko. Investice budou pronajímatelem odsouhlaseny.

Článek IV.

1. Tento dodatek byl schválen na 48. schůzi Rady města Blanska konané dne 08.12.2020
usnesením č. 60.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

4. Nájemce souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v souladu se zvláštními právními předpisy,
zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Povinné uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb. včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů
zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku.

5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění v reqistru
smluv.
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