
DODATEK E. 7 ,
SMLOUVY O SPOLUPRACI vpf'i provozovém’ Klubu 29 v Pardubicich, Svaté Aneiky Ceské 29

Smluvni strany:

Centrum pro otevf'enou kulturu, pf‘ispévkové organizaceIC 064 95 036
sidlo Svaté Aneiky Ceské 29, 530 02 Pardubice

a

Evli§ka Jirzinkové
ICO: 04040198
sidlo: Habfinka 17, Bukovka, 533 41

vzhledem k situaci, kdy je Vlédou Ceské republiky vyhlééen nouzovy stav z dfivodu pandemieCovid — 19 a vléda CR svym usnesenim z 12.1"1'jna 2020 (2. 1021 zakézala 0d 14.10.2020konceny a jiné hudebm’, divadelm’, filmové a jiné umélecké pfedstaveni a také zakézalapfitomnost vefejnosti V provozovnéch stravovacich sluieb, nejsou prostory Klubu 29 v plnémffe zpfisobilé slouiit k uéelu dle smlouvy o spolupréci, ztoho dfivodu smluvm’ stranyuzaviraji mezi sebou Dodatek E. 7 ke Smlouvé 0 spolupréci pf'i provozovém’ Klubu 29v Pardubicich, Svaté Aneiky éeské 29, kterym se upravuje:

Clének 4
Finaném’ podminky

1. Za uiivém’ prostor Klubu 29 a jeho vybavem' za L'léelem provozovéni své podnikatelskééinnosti se Provozovatel baru zavazuje platit Centru ééstku 0,- K6 2a bfezen a duben2021

2. Céstka je splatné do 5. dne V mésici na L'léet Centra vedeny u
variabilni symbol 04040198.

3. Provozovatel baru se déle zavazuje vcelém rozsahu platit cenu energii a sluiebspotfebovanYch V prostoréch Klubu 29, a to takto:a) cena za sluiby (teplo, teplé voda, voda, p0d1’1 na elektrické energii spotfebované vespoleénych prostoréch, podi] na Liklidu spoleénych prostor) vdohodnuté pauéélniééstce 1650,- K5 mésiéné.
b) cena za elektrickou energii spotfebovanou vprostoréch Klubu 29 podle skuteénéspotfeby zjiéténé odeétem samostatného elektroméru. které bude hrazena formoumésiénich zéloh ve vy§i 3967,- K5, jei budou vyuétovény vidy alespofi jedenkrétroéné na zékladé vyt'Jétovém’ 0d dodavatele; pfipadny pfeplatek nebo nedoplatek



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

Cena za sluiby podle pism. a) a zélohy na 61. energii podle pismene b) jsou splatné
spoleéné, Vidy do 5. due vmésici na fiéet Centra vedeny u

V Pardubicich dne 29. 3. 2021

..........




