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Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13009807

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku mezi
Žadatelem
Město Ivančice
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, Ivančice, 664 91 Ivančice
IČ: 00281859, DIČ: CZ00281859
Adresa pro zasílání písemností:
Palackého náměstí 196/6, Ivančice, 664 91 Ivančice
Zástupce ve věcech smluvních: starosta
a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel
DS“)EG.D, a.s.
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400
Zástupce: ve věcech smluvních: Management připojování a přeložek

ve věcech technických: Bankovní
spojení: číslo účtu: variabilní symbol: IBAN:

BIC (SWIFT) kód:
(dále jen „Provozovatel DS“)

I. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce distribuční soustavy č. 13009807 (nově
Smlouva o přeložce distribuční soustavy č. 9090000117, dále jen "smlouva"):

Článek II. Termín provedení přeložky se mění takto:
1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do 31.05.2023 za
předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací
souvisejícíchs provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní
ProvozovateliDS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle
zákonač. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 31.10.2022, pokud tato smlouva dále nestanoví
jinak.
2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky zařízení
distribučnísoustavy uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technického provedení přeložky
specifikovaného
v článku IV. odst. 2) písm. a) této smlouvy v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1)
tohoto článku nebo v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. Provozovatel DS
uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné změně technického
provedenípřeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

Článek III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky se mění takto:
1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 9090000117 a stanoveným
technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky 1 294 179 Kč.
2) Úhrada nákladů bude provedena takto:
- první splátka ve výši 195 000 Kč byla již uhrazena Žadatelem na účet Provozovatele DS uvedeného v záhlaví této
smlouvy.
- druhá splátka 1 069 576 Kč je splatná do 31.03.2022 na účet Provozovatele DS uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- případné nedoplatky či přeplatky budou vyrovnány po dokončení provedení přeložky na základě předpisu
platby,který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli na základě skutečně vynaložených nezbytně nutných
nákladů na provedení přeložky.
3) Žadatel bere na vědomí, že shora uvedená výše předpokládaných nákladů byla stanovena na základě měrných
nákladůProvozovatele DS, přičemž dle odst. 4) a 5) tohoto článku může být provedena úprava výše nákladů. Žadatel je
povinen uhradit Provozovateli DS veškeré nezbytně nutné vynaložené náklady na provedení přeložky,
4) V případě, že z rozpočtu projektové dokumentace provedení přeložky nebo z procesu samotné realizace
provedení přeložky vyplyne odlišná výše nákladů oproti předpokládaným nákladům Provozovatele DS dle odst. 1)
tohoto článku,smluvní strany sjednávají následující postup:
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a) V případě nepodstatného zvýšení nákladů, tj. při zvýšení maximálně o 10 % předpokládaných nákladů sjednaných
v odst. 1) tohoto článku, má Provozovatel DS právo jednostranně zvýšit náklady Žadatele sjednané v odst. 1) tohoto
článku. Provozovatel DS je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Žadateli a tento je povinen toto zvýšení
uhradit na základě předpisu platby. Pro tento případ zvýšení předpokládaných nákladů se smluvní strany dohodly,
ženebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
b) V případě podstatného zvýšení nákladů, tj. přesáhne-li zvýšení 10 % předpokládaných nákladů sjednaných v odst.
1)tohoto článku, Provozovatel DS na toto zvýšení Žadatele bez prodlení písemně upozorní a oznámí mu nově určenou
výši předpokládaných nákladů. Takové zvýšení nákladů bude smluvními stranami potvrzeno písemným dodatkem k
tétosmlouvě.
c) V případě snížení předpokládaných nákladů je Provozovatel DS povinen tuto skutečnost oznámit Žadateli. Pro
tentopřípad snížení úhrady se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
5) V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, než předpokládané náklady sjednané v odst. 1) tohoto
článku,je Provozovatel DS povinen vrátit Žadateli případný přeplatek a to do 3 měsíců po dokončení provedení
přeložky, tj.
po kolaudaci stavby a po uzavření všech majetkoprávních smluv souvisejících se stavbou specifikovanou v čl. I.
tétosmlouvy.
6) Úhrada nákladů na provedení přeložky bude provedena na základě této smlouvy (nejedná se o úhradu za
zdanitelné plnění, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavována faktura-daňový doklad) a to převodním
příkazem nebo složenkou. Závazek zaplacení je splněn vždy dnem připsání částky ve sjednané výši na účet
Provozovatele DS, uvedenýv záhlaví této smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv
dotčena.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné
osobyobou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,
dne: 31.3.2021
Za Provozovatele DS:

................................................
v.r.

Vedoucí managementu připoj. a přeložek
EG.D, a.s.

otisk razítka:
EG.D, a.s. 001
EG.D, a.s.
Management připojování a přeložek
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice

V IVANČICÍCH,
dne: 14.4.2021
Za Žadatele:

................................................
starosta, v.r.

Město Ivančice

otisk razítka č.8
Město Ivančice

MĚSTO IVANČICE
schváleno radou pod

č. RM/2021/6/180 dne 10.3.2021


