Dodatek č. 6
ke smlouvě o využití podpěrných bodů
na zařízení EG.D , a.s.
ev.č. MO: 0620/17-01/43-V

EG.D., a.s.
se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 8477
IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400
Číslo licence na distribuci: 120806026
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
vedoucí Regionální správy Jihlava
Havlíčkova 62, 586 01 Jihlava
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-9426120297/0100
Dále jen „ společnost EG.D“
a
Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Ředitel Odboru územní správy majetku Brno
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
Doručovací adresa: AHNM, Odbor územní správy majetku Brno,
Svatoplukova 84, 662 10 Brno
IČ : 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pob. Hradec Králové
Číslo účtu: 404881/0710
dále jen “partner”
Společnost EG.D prohlašuje, že v souladu s právními skutečnostmi, jak jsou zapsány v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 8477, stala se vlastníkem předmětného „ zařízení E.ON“ a
přešla na ni veškerá práva a závazky ze „Smlouvy o využití podpěrných bodů na zařízení E.ON Distribuce,
a.s.“ ze dne 11.4.2006.
Smluvní strany se dohodly na následujícím ujednání výše uvedené smlouvy o využití podpěrných bodů na
zařízení společnosti EG.D, a.s. uzavřené dne 11.4.2006.
Doba trvání smlouvy se prodlužuje o dalších 5 let, tj. do 11.4.2026.
Platbu za předmět smlouvy za období prodloužení si smluvní strany sjednávají ve stejné výši79.200,-Kč
(slovy : sedmdesátdevěttisícdvěstěkorunčeských), a to jednorázově pro celou dobu prodloužení.
V souladu se zákonem o DPH k výše uvedené částce bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

Jednorázová platba bude partnerem uhrazena do 15 dnů po obdržení faktury ze strany společnosti EG.D.
Faktura bude vystavena bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem
jakkoliv dotčena.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily, souhlasí s ním a na důkaz čehož ji
oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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V Jihlavě, dne.........................

