
Příloha č. 1 

 

Dodatek č. 9 ke smlouvě MMPr-SML/762/2012 

 

Statutární město Přerov 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 02 

zastoupené náměstkem primátora Ing. Petrem Měřínským 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu: 1884482379/0800 

(dále jen „předávající“) 

a 
 

Teplo Přerov a. s. 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02 

zastoupená předsedou představenstva Ing. Petrem Vránou a místopředsedou představenstva Martinem 

Macháčkem 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1839 

IČ: 25391453 

DIČ: CZ 25391453 

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. 

Číslo účtu: 153172938/0300 

(dále jen „příjemce“) 

 

uzavírají tento  

 

DODATEK č. 9 

ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08 ze dne 05.05.2008, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 09.03.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, dodatku č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 

ze dne 20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, dodatku č. 7 

ze dne 07.01.2016 a dodatku č. 8 ze dne 24.11.2016 

 

Čl. I. 

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08 ze dne 05.05.2008,  

ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, dodatku č. 3 ze dne 

17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, dodatku č. 6 ze dne 

24.04.2013, dodatku č. 7 ze dne 07.01.2016 a dodatku č. 8 ze dne 24.11.2016 (dále jen smlouva) se 

mění takto: 

1) V článku I odst. 2 se na konci doplňuje další odrážka ve znění:  

- „Pro rok 2018 se předávající zavazuje poskytnout příjemci dotaci k účelu uvedenému v čl. I. 

odst. 1) této smlouvy v celkové výši 13.625.000,00 Kč včetně přiměřeného zisku. Výše 

měsíční splátky počínaje měsícem lednem 2018 bude činit 1.135.416,00 Kč, přičemž poslední 

prosincová splátka bude činit 1.135.424,00 Kč.“ 

2) V článku III odst. 4 se za větu „Výše přiměřeného zisku pro rok 2017 činí 625.000,00 Kč.“ 

doplňuje text ve znění: „Výše přiměřeného zisku pro rok 2018 činí 625.000,00 Kč“.  

 

Čl. II. 

V jiném se text smlouvy nemění. 

 

 



Čl. III. 

Dodatek č. 9 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

01.01.2018.   

Dodatek č. 9 je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž předávající obdrží 2 stejnopisy a příjemce 1 stejnopis. 

Předávající a příjemce prohlašují, že si tento dodatek č. 9 přečetli, že odpovídá jejich pravé a svobodné 

vůli, byl učiněn vážně, určitě a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují 

svými podpisy. 

Smluvní strany jsou podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinny zaslat tento 

dodatek č. 9 Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od jeho uzavření. Smluvní strany se dohodly, že tento 

dodatek č. 9 zašle Ministerstvu vnitra ČR spolu se smlouvou k uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv v uvedené lhůtě předávající. 

 

Čl. IV. 

Doložka obce 

Předávající osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto dodatku č. 9 jeho schválením 

Zastupitelstvem města Přerova na jeho …. zasedání konaném dne ……. 2017 usnesením číslo ……. 

 

v Přerově dne                                                                                  v Přerově dne  

 

 

 

………………………………………               ..…………………………………… 

           Ing. Petr Měřínský                                 Ing. Petr Vrána 

          náměstek primátora                         předseda představenstva 

 

 

 

       ….….……………………………..….. 

                       Martin Macháček 

              místopředseda představenstva 


