
Dodatekě. 15/2016

ke smlouvě o dodávce tepla Ze dne 10.12.2001, ěíslo 14/2002, který níže uvedeného dne.
měsíce a roku uzavřeli

1. Distribuce tepla Třinec, a.s.
739 61 Třinec - Lyžbice, 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 Sikoron, ředitelem
đdiejen dodavatel

d

2. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
700 30 Ostrava - Jih, Výškovická 40
IC: 70884561

zastoupena krajským ředitelem plk. Ing. Zdeňkem Nytrou
da'lejen odběrem!

A.

V souladu sbodern 4. kapitoly II. Cena tepla, súěinností od 1.1.2016 se první a druhý
odstavec a bod l v kap. II uvedene smlouvy vypouštějí a nahrazují následujícím Zněním :

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

Hovoří-li Se v této Smlouvě ěi jej ích přílohách o ceně tepla, myslí se tím vždy cena věcně
usměrňovaná.

Cena tepla v tepler vodě z PS dodavatele umístěných v objektu odběratele se stanoví
W Výši 35430 Kč Í 1 GJ (cena bez DPH)"

B.

V kapitole II. 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 urěit v souladu s právními předpisy ěi 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
kalendäěního roku Zaslat odběrateli k vzájemnému odsouhlasení těto ceny Dodatek ke Smlouvě.“



C..

Všechna Ostatní ustanovení Smlouvy Ve Znění jejich uzavřených dedatků, která nej SOU, dotčena
tímto dodatkem, Zůstávají V platnosti beze Zmen.

Teme dedatek nabývá účinmstă dnem 01312016.

V Třinci, 29.1.2016

Za dodavatele :

Ing. Milan Sik
řeďĚÉel


