
Dodatek čn 16/2017 k č. 81)!2002

Interní číslo Smlouvy Dodavatele Interní číslo Smlouvy Odběratele

Dodatek č. 16/2017
ke Smlouvě o dodávce tepla

kterou podle ust. § 76 odst. 3 Zákona č. 458/2000 Sb. a ust. § 409 a náSl. Obchodního Zákoníku
dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli

1. Distribuce tepla Třinec, anS...
739 61 Třinec - Lyžbìee, Máchova 1131
IČ: 64609812,
DIČ: (3264609812
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Ostravě oddíl B, vl. 1168
držitel licence č. 320100466 - Skupina 32 rozvod tepelné energie, vydané Energetickým
regulačním úřadem '

bankovní Spojení:_

zastoupena: Ing. Milanem Síllflšoroul9 ředitelem

jako dodavatel

2. Česká Spořitelna, 8.8.
IČO: 45244782
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze, odd. B, vl. 1171
bankovní spojení:

zastoupena: ředitelem odboru Správy majetku

jako odběrem!

L

Dne 10.12.2001 uzavřeli odběratel a dodavatel Smlouvu o dodávce tepelné energie V podobě horké
vody (dále jen „Smlouva o dodávce tepla“).



II..
Předmět dodatku

Smluvní Strany se dohodly, že timto dodatkem Se mění následující ustanovení Smlouvy o dodávce
tepla takto:

II. l. Článek II. Smlouvy O dodávce tepla, upravuj ícírn cenu tepla Se Stávající Znění článku II. první
a druhý odstavec nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena tepelně energie je věcně usměrňovanou cenou vypoětenou v souladu S
ustanovením § 6 Zákona ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve Znění pozdějších předpisů,
prováděcí Vyhlášky ě. 450/2009 Sb., o cenách a S cenovým rozhodnutím Energetického
regulačního úřadu č. 4/2015 Ze dne 6. listopadu 2015, k cenám tepelné energie.

Hovoří-li Se v te'tO Smlouvě či jejich přílohách O ceně tepla, mysli Se tím Vždy cena
věcně usměrňovaná.“

11.2. Článek il. bod 1. Smlouvy o dodávce tepla se nahrazuje tímto novým Zněním:

„Cena tepla. v hoľke' vodě dodávané do předávací stanice odběratele se stanoví ve
Výši 252,- Kě l 1 GJ (cena bez DPH-1).“

II.3. Článek II. bod 4. Smlouvy o dodávce tepla Se nahrazuje tímto novým zněním

„Cena tepla podle bodu 1 je cenou sjednanou pro kalendářní rok 2017. Cenu tepla
pro každý následující kalendářní rok je dodavatel povinen určit v souladu S právními
předpisy či rozhodnutími státních orgánů, regulujícími jejich Výši, a odběrateli ji
písemně oznámit do 31. prosince roku předcházejícího roku, pro který bude tato cena
Sjednána a nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku Zaslat odběrateli k
vzájemněmu odsouhlasení te'to ceny Dodatek ke Smlouvě.“

HI.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dodávce tepla nedotčené. tímto dodatkem zůstávají
v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě O dodávce tepla Se vyhotovuje ve dvou Stejnopisech s platnosti originálu,
z nichž každá smluvní Strana obdrží jeden.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2017

V Třinci dne 2.1.2017

Za dodavatele:


