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DOHODA O CENĚ

Smluvní strany:

Město Milevsko,
lČ: 249831
Peněžní ústav:
Zastoupen:

ZVVZ ENERGO, s.r.o.
lČ: 28085230
Peněžní ústav:
Obchodní rejstřík:
Zastoupen:

Číslo smlouvy pronajimatele: Smi 0327/2018

E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
DIČ: CZO0249831
Česká spořitelna, a.s.,č.účtu 9021-0640992319/0800
Ing. Ivanem Radostou, starostou města Milevsko
(dále jen ,,pronajimateľ')

Sažinova 888, 399 01 Milevsko
DIČ: CZ28085230
Komerční banka a.s.; č, účtu: 43-2358480247/0100
Krajský soud eské Budějovice, oddíl C, vložka 16346

u

(dále jeri ,,nájemce")

Strany uzavřely dne 30.04. 2009 Nájemní smlouvu Smi. č. 0140/2009. V souladu
0140/2009 se strany dohodly na navýšeni maximálni výše ceny za 1 GJ tepla pro

1. Cena za teplo pro otop pro odběratele z CZT platná od 1.1. 2019:

s ČI. V.5 Nájemní srn ouvy Sml.č.
odběratele od 1.1. 2019 takto:

Cena bez DPH/1 GJ 546,00

2. Cena za teplo pro ohřev teplé vody pro odběratele z CZT platná od 1.1. 2019:
Cena bez DPH/1 GJ

3, Cena za teplo z lokálních plynových zdrojů pro odběratele platná od 1.1. 2019:

536,50

Cena bez DPH/1 GJ 609,30

Smluvní strany se dohody, že smlouvu uveřejni, prostřednictvím registru sm|Llv dle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvlášť-
nlch podmlnkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru sm|L|v (zákon o registru srn|L|v),
Město Milevsko.

Dohoda je platná dnem podpisu oběma smluvn imi stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Dohoda byla schválena v souladu s § 102 odst. 3) zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, Radou města Milevska svým
usnesením č. 365/18 ze dne 26.09.2018. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č,128/2000 Sb., o obcích, a pova-
žuje se za doložku potvrzujícl splnění podmínek zákona.

Dohoda je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, každá z obou smluvních stran si ponechá po dvou vyhotove-
ních. Dohoda je platná dem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem uveřejněni v registru smluv.

svým podpisem obě strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem textu dohody, nemají pochybnosti o výkladu
jeho znění a uzavÍrajĹ ji na základě svobodné vůle.

V Milevsku dne, " 8 '"Ill- 2018

Za pronajimatele: Město Milevsko

V Milevsku dne: l" ,1' 3' ."r
Za nájemce: ZVVZEN RGO, s.r.o. l

Ing, Ladislav eten """'"
jednatel spo|e!nosti

l

/,ň'g. Em|Buřič
je natel.Špolečnosti
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Ing. Ivan Radosta
starosta města
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"S';"" MĚSTO MILEVSKO
, , nám. E, BeneŠe 420, 399 01 Milevsko, (el, 382 50 ! l l ĺ, !( ', (10,' !'):: 'Ň í\'Qt.i, ' ;{|:\\y wwwjnilcvsko-nlcsto,cz, sel(l'et(a])llile\'slĹ()-ljlest().('z.

Milcvsko 27.09,2018

výpis z usnesení Racly města Milevska

IJsnescní č, 365/18

Rada města Milevska na své 19. schůzi dne 26,09.2018:
rozho(l]a uzavřít Dohodu o ceně se ZVVZ ENERGO s, l'. o., Sažinova úl. 888 Milevsko,
IČ: 28085230 na dodávku tepelné energie pro období 01.01.20l9-31,12.2019 pro objekty:
Čs. annácly 776, P. Bezruče 775, Sažinova 843, Libušina 1401, Gen. Svobody 413, nám.
E. Beneše 420, náin, E. Beneše 123, Husovo nám. 391, Riegrova 128, 145, 146 a 147, náni,
E. Beneše 126, 127, 5. května 151 O a 1372.

Tímto Váni cláváme výše uveclené usnesení na vědomí.

Ing, Ivan Radosta
starosta města


