57 99 9 304 02

DODATEK č. 2
KOMISIONÁŘSKÉ SMLOUVY č. 57 99 9 304
o provozování veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve městě Brně
uzavřená dle § 577 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění
I. Smluvní strany
Komitent:
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
zastoupené primátorem RNDr. Petrem Duchoněm
ve věcech technických oprávněn jednat: vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města
Brna
IČO. 44 99 27 85
- •
Bankovní spojení: ABN AMRO Bank N.V. Lazarská 3, Praha 1, pobočka Brno, Brandlova 4,
P O. Box 266
číslo účtu: 7510006658/5400
Komisionář:
Technické sítě Brno, a.s.
se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno
zastoupená předsedou představenstva Ing. Františkem Kaniou
IČO: 25 51 22 85
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7229890277/0100
Tento dodatek výše uvedené smlouvy ruší obsah čl. IV. Výše úplaty komisionáře a nahrazuje
jej novým zněním. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.
IV. Výše úplaty komisionáře za plnění smlouvy
v souladu se schválenou „Strategií obnovy a rozvoje majetkového souboru veřejného
osvětlení města Brna“, schválené RMB na svém jednání R3/051 ze dne 22. 12. 1999 se
smluvní strany dohodly, že celkový objem provozních prostředků za celé období v délce
20 let činí 1 194 140 tis. Kč,
( slovy jednumiliardustodevadesátčtyřimilionůstočtyřicettisíc korun českých )
na základě vzájemné dohody mezi smluvními stranami bude tato částka členěna
na jednotlivé splátky a roky takto:
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komitent se zavazuje takto dohodnutou částku každoročně zahrnout do rozpočtu města
Brna,
k těmto částkám budou ještě připočítány náklady definované v Komisionářské smlouvě
za správu, provoz a údržbu průběžně vkládaného majetku do základního jmění
komisionáře,

/

v případě zvýšení cen el. energie bude komitentem provedena valorizace provozních
prostředků. Pokud dojde k zvýšení ceny po splacení úvěrů, rozdíl vyrovná komisionář,
při uvedení objektu slavnostního osvětlení do provozu komisionářem, nebo při vkladu
komitentem do základního jmění komisionáře, budou komisionáři hrazeny náklady na el.
energii tohoto slavnostního osvětlení podle skutečné velikosti příkonu a do doby provozu
těchto objektů,
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*

za plnění předmětu smlouvy u souboru staveb kolektorů se komitent zavazuje hradit
komisionáři částím 546,- Kč ročně za každý 1 m předmětné stavby,
t
uvedené částky jsou včetně 5 % DPH. Účtování bude prováděno v souladu s ustanovením
zákona č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění jeho pozdějších změn a doplňků.

Kalkulace skutečných nákladů komisionáře tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že nebudou podnikat žádné kroky, které by smluvního partnera
poškodily, nebo mu bránily v naplňování ustanovení této smlouvy a realizaci „Strategie
obnovy a rozvoje majetkového souboru veřejného osvětlení města Bma“ varianta 3.3.,
schválené RMB najednání R3/051 dne 22. 12. 1999.
Doložka:
Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z3/022 konaném dne
3. října 2000.
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TECHNICKÉ SÍTĚ SRNO
akciová společnost
E a r v ířs ká 5
602 00 Brno
IČO; 25512285
DIČ: 283-25512285
Tel, 06-4Q42 40 11

Ing. František Kania
předseda představenstva
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