
Dodatekč. 15/2016

ke smlouvě o dodávce tepla ze dne 10.12.2001, číslo 8b/2002, který nI
měsíce a roku uzavřeli

LlVe 611 O 116,

1. Distribuce tepla Třinec, a.s.
7%9 61 Třinec - Lyžbice, Máchova 1131
IC: 64609812,
DIČ: (3264609812
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě Oddíl B, v1. 1168
držitel lieenee č. 320100466 - skupina 32 rozvod tepelné energie, vydané Energetickým
regulačním úřadem
bankovní spojení:

zastoupena : Ing. Milanem Sikorou, ředitelem
dálejen dodavatel

2. Česká spořitelna, a.s.
140 00 Praha 4 Olpraehtova 1929/62
IC: 45244732 DIC: CZ699001261
Zapsaná v obchodním re'stříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171bflnkflvnžflvfljflnflz_
zastoupená ředitelem odboru správy majetku
dálejen Odáëratel

A.

V souladu S bodem 4. kapitoly II. Cena tepla, s účinností od 1.1.2016 Se první a druhý
odstavec a bod 1 v kap. Il uvedené smlouvy vypouštějí a nahrazují následujícím Zněním :

"1. Cena tepelné energie je věcně usměrňovanou cenou vypoětenou v Souladu S ustanovením
§ 6 Zákona ě. 526/ 1990 Sb., o cenách, v platném znění a s Cenovým rozhodnutím Energetického
regulačního úřadu ě. 4/2015 Ze dne 6. listopadu 2015, k cenám tepelné energie.

Hovoříflli Se v této Smlouvě či jejich přílohách o ceně tepla, myslí Se tím vždy cena věcně
usměrňovaná. “

Cena tepla v horké vodě dodávané do předávací Stanice odběratele Se Stannví
VB Výši 252.00 Kč / 1 GJ (cena bez DPI-1)“

B.

V kapitole 11. Cena tepla se bod 4 vypouští a nahrazuje Se tímto Zněním :

„4. Cena tepla podle bodu 1 je cenou sjednanou pro kalendářní rok 2016. Cenu tepla pro každý
následující kalendářní rok je dodavatel povinen určit v souladu S právními předpisy ěi rozhodnutími
státních orgánů, regulujícími jej ich výši, a odběrateli ji písemně oznámit do 31. prosince roku
předcházejícího roku, pro který bude tato cena sjednána a nejpozději do 31. ledna následujícího
kalendářěního roku zaslat odběrateli k vzájemnému odsouhlasení této ceny Dodatek ke Smlouvě.“



C.

Všechna. Ostatní ustanovení Smlouvy Ve znění jejich uzavřených dodatků, která nejsou dotčena
tímto dodatkem, zůstávají V platností beze Zmën. '

`"Teme-dedaäekmıhývăúčinnosti-dnem“ÚLMxZQìI--óxvI ˇ . --

V Třinci,“ 29. 1,2016

Za dodavatele :

Mg.__MĚläujı` Sika
ředìłefl


