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Dodatek č.40

ke Smlouvě č. 01/2000
" ˇ`._--._.i .. . . ., , ,

' ˇ' ` `J O pronajmu technıckeho Zarızem pro vyrobu a rozvod tepla,

Název:
Sídlo:
Telefon:
IČO:
DIČ:
Bankovní Spojení:
Zastoupený:
Zástupce ve věcech
Smluvních a technických:
(dále jen pronajímatel),

Název:
Sídlo:
Telefon:
IČO:
DIČ:
Bankovní Spojení:
Zastoupený:
Zástupce ve věcech
Smluvních a technických:

uzavřené mezi pronajímatelem Zařízení

Město Holice
Holubova l, 534 0l Holice
466 741 211
273 571
CZOO273571
19-1628561 Í 0100, KB Pardubice, expozitura Holice

Mgr. Ladislavem Effenberkem, Starostou města

Ing. Oldřich Chlanda

a nájemcem Zařízení

Ivan Marek
Mírov č.p.9, 789 53 Mírov

632 28 785
C26504212440

Ivanem Markem

Ivan Marek

rozhodnutí 0 udělení licence č.310101004, vydané ERÚ Jihlava, č.j.04405-5/2006-ERU,

udělení koncese na výrobu tepla č.j.0ŽÚ/01267/02/Zl/KF, ev.č.380500-83670-00, Okresní

Živnostenský úřad - Okresní úřad Olomouc,
udělení živnostenského oprávnění na poskytování technických Služeb č.j.2001/2l84A,

ev.č.380501-99790-00, Zivnostenský odbor Magistrátu města Olomouce,

(dále jen nájemce),

uzavírají v souladu Se Shora uvedenou Smlouvou tento dodatek, kterým S

ustanovení této Smlouvy.

Změna článku Il. odst.1 Smlouvy 0 pronájmu technického zařízení pro výrobu a

rozvod tepla
l
Výše pronájmu se pro období od 1.7.2018 do 31.12.2018 Sjednává

bez DPH. Pronajimatel je plátcem DPH, DPH bude připočtena v platné výši. Úhrada ceny
enec až prosinec ve výši 20.000,-Kč +DPH na účet

pronajímatele č. 19-1628561/0100. Pro každou měsíční úhradu pro
le nájemci do 15. dne vkalendářním měsíci, přičemž

bude prováděna vměsicích červ

daňový doklad-fakturu, kterou Zaš

Z'

splatnost nájemného je Stanovena do každého 28. dne v kalendářním měsíci.
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e mění některá

ve výši 120.000,- Kč

najímatel vystaví



V prosinci 2018 uzavřou Smluvní Strany dodatek pro měsíce leden až červen 2019.

Nájemné je Sjednáno jako Zálohové S povinností nájemce Zařízení provést roční vyúčtování
nájemného v návaznosti na regulaci této položky kalkulace ceny tepla podle výměrů
Energetického regulačního úřadu a na množství dodaného tepla v příslušném kalendářním
roce. Vyúčtování nájemného bude provedeno nejpozději do 31.března následujícího
kalendářního roku společně s uhrazením rozdílové částky na účet pronajímatele. V případě,
Že uhrazené nájemné bude vyšší než Skutečnost příslušného kalendářního roku, bude
přeplatek dobropísován pronajímatelem na účet nájemce ve Stejné lhůtě jako vyúčtování
nájemného.
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Na Mírové dne 20.června 2018 V Holicích dne .......M. (MČ/y

Za nájemce: , Za pronajímatele:

/ø/šve ya É/Eflıè
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