
DODATEK E. 6 “
SMLOUVY O SPOLUPRACI v

pf‘i provozovém’ Klubu 29 v Pardubicich, Svaté Aneiky Ceské 29

Smluvni strany:

Centrum pro otevf‘enou kulturu, pf'ispévkové organizace
1C 064 95 036
sidlo Svaté Aneiky Ceské 29, 530 02 Pardubice
zastoupené , feditelem

a

Evli§ka Jirénkové
ICO: 04040198
sidlo: Habf‘inka 17, Bukovka, 533 41

vzhledem k situaci, kdy je Vlédou Ceské republiky vyhlééen nouzovy stav z dfivodu pandemic
Covid — 19 a vléda CR svym usnesenim z 12.1"1’jna 2020 (E. 1021 zakézala ed 14.10.2020
koncerty a jiné hudebni, divadelni, filmové a jiné umélecké pfedstaveni a také zakézala
pfitomnost vefejnosti v provozovnéch stravovacich sluieb, nejsou prostory Klubu 29 v plné
mife zpfisobilé slouiit kfiéelu dle smlouvy 0 spolupréci, ztoho dfivodu smluvm’ strany
uzaviraji mezi sebou Dodatek E. 6 ke Smlouvé o spolupréci pFi provozovzini Klubu 29
v Pardubicich, Svaté Aneiky éeské 29, kterym se upravuje:

élének 4
Finanéni podminky

1. Za uZivémi prostor Klubu 29 a jeho vybaveni za uéelem provozova’mi své podnikatelské
éinnosti se Provozovatel baru zavazuje platit Centru ééstku 0,- K6 za leden a finor
2021

2. Céstka je splatné d0 5. dne v mésici na fiéet Centra vedeny u
, variabilni symbol

3. Provozovatel baru se déle zavazuje vcelém rozsahu platit cenu energii a sluieb
spotfebovanjmh v prostoréch Klubu 29, a to takto:

a) cena za sluiby (teplo, teplé voda, voda, podil na elektrické energii spotfebovane’ ve
spoleénYch prostoréch, podil na fiklidu spoleény’ch prostor) Vdohodnuté pauéélni
ééstce 1650,- K5 mésiéné.

b) cena za elektrickou energii spotfebovanou vprostoréch Klubu 29 podle skuteéné
spotfeby zji§téné odeétem samostatného elektroméru, které bude hrazena formou
mésiénich zéloh ve vyI§i 3967,— K6, jei budou vétovény vidy alespofl jedenkrét
roéné na zékladé vyfiétovém’ 0d dodavatele; ph’padny pf‘eplatek nebo nedoplatek

DODATEK E. 6 “
SMLOUVY O SPOLUPRACI v

pf‘i provozovém’ Klubu 29 v Pardubicich, Svaté Aneiky Ceské 29

Smluvni strany:

Centrum pro otevf‘enou kulturu, pf'ispévkové organizace
1C 064 95 036
sidlo Svaté Aneiky Ceské 29, 530 02 Pardubice
zastoupené , feditelem

a

Evli§ka Jirénkové
ICO: 04040198
sidlo: Habf‘inka 17, Bukovka, 533 41

vzhledem k situaci, kdy je Vlédou Ceské republiky vyhlééen nouzovy stav z dfivodu pandemic
Covid — 19 a vléda CR svym usnesenim z 12.1"1’jna 2020 (E. 1021 zakézala ed 14.10.2020
koncerty a jiné hudebni, divadelni, filmové a jiné umélecké pfedstaveni a také zakézala
pfitomnost vefejnosti v provozovnéch stravovacich sluieb, nejsou prostory Klubu 29 v plné
mife zpfisobilé slouiit kfiéelu dle smlouvy 0 spolupréci, ztoho dfivodu smluvm’ strany
uzaviraji mezi sebou Dodatek E. 6 ke Smlouvé o spolupréci pFi provozovzini Klubu 29
v Pardubicich, Svaté Aneiky éeské 29, kterym se upravuje:

élének 4
Finanéni podminky

1. Za uZivémi prostor Klubu 29 a jeho vybaveni za uéelem provozova’mi své podnikatelské
éinnosti se Provozovatel baru zavazuje platit Centru ééstku 0,- K6 za leden a finor
2021

2. Céstka je splatné d0 5. dne v mésici na fiéet Centra vedeny u
, variabilni symbol

3. Provozovatel baru se déle zavazuje vcelém rozsahu platit cenu energii a sluieb
spotfebovanjmh v prostoréch Klubu 29, a to takto:

a) cena za sluiby (teplo, teplé voda, voda, podil na elektrické energii spotfebovane’ ve
spoleénYch prostoréch, podil na fiklidu spoleény’ch prostor) Vdohodnuté pauéélni
ééstce 1650,- K5 mésiéné.

b) cena za elektrickou energii spotfebovanou vprostoréch Klubu 29 podle skuteéné
spotfeby zji§téné odeétem samostatného elektroméru, které bude hrazena formou
mésiénich zéloh ve vyI§i 3967,— K6, jei budou vétovény vidy alespofl jedenkrét
roéné na zékladé vyfiétovém’ 0d dodavatele; ph’padny pf‘eplatek nebo nedoplatek



z vyfiétovéni jsou smluvni strany povinny vzéjemné si vyrovnat do 15 dnfi 0d doruéem’
vyfiétovéni Provozovateli baru.

Cena za slqy podle pism. a) a zélohy na 61. energii podle pismene b) jsou splatné
spoleéné, dy do 5. dne vmésici na uéet Centra vedeny u 6:. uétu

variabilni symbol

Provozovatel baru
feditel Eli§ka Jirénkové
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