
Dodatek č. 2

smlouv!' o dodávce \'ody z čerpacÍ stanice PNT ceský Břod. Vrátkov uzavřené
dne 1.l'2.|996' ve znění dodatku č. 1 a smlouv!'o přeYodu práv a povinností ze

dne 2.2.2011

Sm I uvní stranv
Dodavatell
FJP InYestments a.s.
lČ: 247 86 560
se sidlem: Mezibranská 1579i4, PsČ 1 l0 00
jednajici; PetI Jeneš - člen představenstva

Da!id Dvořák - člen předstaýenstva

a

odbě.atel:
ob€c vrátkor
se sidlem Vrátkov 17'282 0J Český Brod
lČ 639753
Jednajici: Ing Václav Pažout' stalosta obce

Zastoupený na základě zmocnění p.ovozovatele]n:
VODOS s,r.o,
Legerova 21, 280 02 Kolin lll.
lČ: 17538457. DlČ: Cl17538157
Jednající: lng .laroslavlišera,jednate1

lng' Alexaídr Novotný. Jednatel

uza\'íťaji dnešniho dne, měsice a loku tento Dodatek č. 2

smlouvy o dodávce vody z čerpací stanice PNT český Brot| _ \.rátkov uzavřené
dne 14.2.199ó, Ye znění dodatku č. 1 a smlouv]- o přeYodu práv a poviíností z€

dtre 2.2.201I

I.

l. Č|ánek 4 Dodávka vody' bod 4.1 \{nožství se mění a nově zní:

Maximálnč 100 m3/den tj, 840 m3/měsic 20'000 m3]Iok

2. Článek.t Dodávka vody, bod 4.3 Jakost se mění a nově zní:

Dle zákona o ochťaně veie.jného zdravi 258'2000 v platnén zněni a vyhlášk'v
252i 200.1, kteÍou se stanoví h}'gieniclié požadavk].\ na pitíou vodu, v platném zněni.



J' (-|ane|. Ó. ( ena. \e mť.ni a notč /n|.

.].. Z. .:.]Jr\ku \od\ na následujícl 
'ro|:". *::.^' dohodou smluvnIch stran do j0'9'.1-.:::-.li.:a:o dodat|em této smiour1 od l ' 1'2u J 3 ,. ,i"a"*" 

"""" 'i "'Šl 12'50Kčza

]' Č lánek ó. ( ena. se dop|ňuje o text:

[ti:*i:il:"*"na na pror,ozovate]e vodovodu Vrátkor (dle platné pro\,ozní smlouvv)'
VODOS s r.o
Legero\.a 2l. ?80 02 Koiín IIl
IC: 17538457' DIČ: CZ1.7 53845,]
Bank spojeni: I l.1200'1503,'5500

fa|lur:|čnI obdobi clnl ldIendainI mčs|!'
tnktura Je \platna do |4 dnů od tettho v.
dne po.jeiim odesláni ' ysta\'ení s tim' Že se má Za to, Žeje doručena třetiho
Pro připad prodlení s úhradou fakturv sc sjednává snluvní úroi( z prorJlení ve výši 0. J%/ d]u-lne Ča.tlt! zc ka7dr den prodlcňr

Ostatní ustano\€ni smlouvyjsou beze zraen

Přiloha: zmocněni pro VoDoS s,r o'

V Vratkové l)ne'

Il.


