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DODATEK č. 1
ke kupní smlouvě na dodávku a odběr tepelné energie

číslo smlouvy: 70353 
(dále v textu jen "Kupní smlouva")

uzavřený mezi:

Dodavatel:

Obchodní firma: 
Se sídlem: 
Zapsaná:

Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Dalkia Česká republika, a.s.
28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku, 
oddíl B, vložka 318
Christophe Johany Lanneluc, obchodní ředitel 
na základě pověření ze dne 18.12.2012 
Komerční banka, a.s., Praha 
107-6606791/0100
45 19 34 10
CZ45193410

a

Obchodní firma: 
Se sídlem: 
Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Odběratel:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih 
Ostrava -  Jih, Horní 3, PSČ 700 30
Ing. Pavel Pasek, ředitel příspěvkové organizace Majetková správa 
Ostrava -  Jih se sídlem Provaznická 1244/62, Ostrava -  Hrabůvka, 
PSČ 700 30 na základě plné moci ze dne 26.6.2013
Komerční banka, a.s.
19-9923050277/0100
00845451
CZ00845451

(společně také „smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Kupní smlouvy pro OM B040-361/008, B040-361/508, 
B040-361/515 - Plzeňská 2619/10, B040-361/009, B040-361/509 -Plzeňská 2619/8 a B040- 
361/002, B040-361/502- Pavlovova 2625/31:

1. Dodavatel a odběratel se dohodli na tom, že množství tepla spotřebovaného pro přípravu TUV 
v zásobované lokalitě se určí z měřidla tepla pro TUV na zdroji tepelné energie. Mezi 
jednotlivé odběratele zdroje bude roční rozúčtování TUV provedeno na základě odečtů 
odběratelů dle jejich vodoměru.

2. Množství vody spotřebované odběratelem v odběrném místě se pro měsíční fakturaci určí jako
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1/12 fakturované roční spotřeby předcházejícího kalendářního roku.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše citované Kupní smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Dodavatel i odběratel 
obdrží jedno vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 1.4.2014.

V Ostravě dne 30 -05- 20U v ...............................

Za dodavatele:
Christophe Johany Lanneluc 
obchodní ředitel
na základě pověření ze dne 18.12.2012

Za odběratele:
Ing. Pavel Pasek
ředitel příspěvkové organizace 
Majetková správa Ostrava - Jih 
na základě plné moci ze dne 26.6.2013
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