
Dodatek č. 16 k č.14/ 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, a.s.
739 61 Třinec - Lyžbice, Máchova 1131
IČ: 64609812,
DIČ: CZ64609812
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, v1. 1168
držitel licence č. 320100466 - skupina 32 rozvod tepelné energie, vydané Energetickým
regulačním úřadem

bankovní Spojení:_

zastoupena: Ing. Milanem Sikorou, ředitelem

jako dodavatel

a

2. Česká republika -Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
700 44 Ostrava -Zábřeh, Výškovická 40
IČ: 70884561
DIČ: není plátce

bankovníspojení:-

zastoupena: plk .Ing. Vladimírem Vlčkem PhD., ředitelem HZS Moravskoslezského
kraje.

jako odběratel

.1.

Dne 1.1.2002 uzavřeli odběratel adodavatel smlouvu O dodávce tepelné energie'v podobě teplé
vody (dále jen „Smlouva o dodávce tepla“).



II.
Předmět dodatku

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

II. 1. Článek II. Smlouvy o dodávce tepla, upravujícím 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 této Smlouvě či jejích přílohách o ceně tepla, myslí Se tím vždy cena
věcně usměrňovaná.“

11.2. Článek II. bod 1. Smlouvy o dodávce tepla Se nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena tepla v teplé vodě Z PS dodavatele umístěné v objektu odběratele se stanoví
ve výši 354,- Kč! 1 GJ (cena bez DPH).“

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 'právními
předpisy či rozhodnutími Státm'ch 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
vzájemnému odsouhlasení této ceny Dodatek ke Smlouvě.“

III.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dodávce tepla nedotčená tímto dodatkem zůstávají
v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke Smlouvě o dodávce tepla Se vyhotovuje ve dvou stejnopisech S platností originálu,
z nichž každá smluvní Strana obdrží jeden.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2017

V Třinci dne 2.1.2017

Za dodavatele: Za Odběratelę; ,A51 Úl. 2m/

Ing. Milan Si
ředitel


