
Dodatekč. 6/2008

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, 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:

zastoupená Svým ředitelem Ing. Milanem Sikorou
jako dodavatel

a
2. Česká republika - Hasičský záchranný Sbor Moravskoslezského kraje

700 30 Ostrava ~ Jih, Výškovická 40
IC: 70884561

bankovní Spoj ení:

zastoupená krajským ředitelem plk. Ing. Zdeňkem Nytrou
jako Ođbërateł

A.

V souladu S bodem 4. kapitoly II. Cena tepla, s účinností od 1.1.2008 Se bod 1. v kap. II.
uvedené smlouvy Vypouští a nahrazuje následujícím zněním :

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 ě. 5/2007 k cenám
tepelně energie vydaným dne 17.9.2007 Energetickým regulačním úřadem.

Hovoří~li se v této Smlouvě či jej ích 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 279,10 Kč I 1 GJ (cena bez DPH)

B.

Na základě nově právní úpravy DPH účinně ode dne 1.1.2008 Se z bodu 2. kapitoly II. Cena
tepla vypouští text a nahrazuje zněním:

„Odběratel je povinen hradit dodavateli cenu tepla podle předcházejícího odstavce po jejím zvýšení
o částku rovnající se dani z přidané hodnoty v sazbě urěene' platnými právními předpisy“

Rovněž na všech místech smlouvy a jejích platných dodatku, kde se uvádí Sazba DPH 5%, Se
tato sazba Vypouští a nahrazuje textem „sazba DPH dle platně právní úpravy“.



C.

Z bodu 1 kapitoly VII. Zastupování Smluvníeh Stran Se v řádku - za dodavatele Vypouští

a nahrazuje Se tímto zněním :

D.

Všechna Ostatní ustanovení Smlouvy ve Znění jej íeh uzavřených dodatků.j která nejsou dotčena
tímto dodatkem, Zůstávají v platnosti beze Zmën.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2008 sjednává se pro období roku 2008.

v'VTřinøi, 24.1.2008 y ,WWW/a 19 4.11- 2008


