
Dodatekč. 11/2012

ke Smlouvě o dodávce tepla ze dne 10.12.2001, číslo 14/2002, který níže uvedeného dne,
měsíce a roku uzavřeli

1. Distribuce tepla Třinec, as.
739 61 Třinec - Lyžbice, Máchova 1131
IČ: 64609812,
DIČ: (3264609812
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, v1. 1168
držitel licence ě. 320100466 - skupina 32 rozvod tepelné energie, vydané Energetickým
regulačním úřadem
bankovní spojení:

jednající : Ing. Milanem Sikorou, předsedou představenstva
jako dodavatel

a
2. Česká republika - Hasičský záchranný Sbor Moravskoslezského kraje

700 30 Ostrava - Jih, Výškovická 40
IC: 70884561

bankovní spojení:

zastoupená krajským ředitelem plk. Ing. Zdeňkem Nytrou
jako odběratel

A.
V Souladu S bodem 4. kapitoly II. Cena tepla, S účinností od 1.1.2012 Se bod 1. v kap. II

uvedené Smlouvy vypouští a nahrazuje následujícím Zněním :
Cena tepelně energie je věcně usměrňovanou cenou. vypočtenou v Souladu s ustanovením § 6

Zákona ě. 526/1990 Sb., O cenách, v platném Znění a S Cenovým rozhodnutím Energetického
regulačního úřadu č. 2/2011 Ze dne 26. Září 2011, k cenám tepelné energie.

Hovoří-li Se v této Smlouvě či jejich přílohách o ceně tepla, myslí Se tím vždy cena věcně
usměrňovaná.

1. Cena tepla v teplé vodě z PS dodavatele umístěných v objektu odběratele se Stanoví
ve výši 325,00 Kč / 1 GJ (cena bez DPH)

B.
V kapitole VIII. Závěrečná ustanovení se bod 2. vypouští a nahrazuje Se tímto Zněním :

„2. Tato Smlouva může být měněna s výjimkou uvedenou v tomto bodě dále pouze
písemnýmì dodatky, kterer budou chronologicky číslovány. Smluvní Strany Si Sjednávají a
shodně prohlašují, že pokud Dodavatel předloží písemný návrh dodatku o Změně ceny
Odběrateli a ten do dvaceti (20) kalendářních dnů po obdržení návrhu dodatku Dodavateli
nevrátí podepsaný dodatek ani nepředloží svůj vlastní protinávrh dodatku, došlo dne
následujícího po uplynutí této 20-ti denní lhůty k uzavření dodatku o Změně ceny o obsahu
totožněm S písemným návrhem dodatku Dodavatele, a to ústní formou. Dokladem O uzavření
Dodatku tímto Způsobem a o tomto obsahu je písemný návrh dodatku podepsaný
Dodavatelem a doklad o tom, že uběhla 20-ti denní lhůta od doručení návrhu dodatku
Odběrateli, aniž na tento návrh dodatku Odběratel reagoval způsobem uvedeným výše
v tomto bodě.“



C.

Všechna Ostatní ustanovení Smlouvy Ve Znění jejich uzavřených dodatků, která nejsou dotčena
tímto dodatkem, Zůstávají V platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

V Třinci, 30.1.2012


