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DODATKU Č. 15

k Příloze č. 3 ke smlouvě č. 15/05

Dohoda
o ceně a platebních podmínkách

Ž
ÝCl, 1.

Definice odběrných míst

1.1. Tato dohoda se vztahuje na nás|edujÍcÍodběrná místa
Nové Město nad Metují Maleči 588

ČI. 2
Cena tepelné energie, produktů a služeb

2,1, Při dodávce tepelné energie pro odběrná místa a dodávková množství, sjednaná touto smlouvou, budou
uplatněny tarifníceny za dodávku (ve sjednaném místě předání):

Předběžná kalkulovaná cena tepla:
520,87 KČ/GJ bez DPH
599,00 KČ/GJ S 15% DPH

2.2. Cenová doložka:
Cenová doložka pro rok 2019:

a) Uvedené ceny tepla jsou ceny předběžné.
b) v předběžných cenách jsou zahrnuty náklady na palivo v cenách platných k 1. 1. 2019. Dodavatel tepelné

energie v případě změny cenových předpisů nebo vydáni cenového rozhodnutí ERÚ, nebo v případě změn
cen či podmínek vstupů od jejich dodavatelů a změn technických podmínek, které by vyvolaly změny ceny
dodávky tepelné energie, oznámi odběrateli tuto změnu s připadnou úpravou zálohových plateb. V případě
změny ceny paliva v průběhu roku budou ceny úměrně tomu změněny a promítnuty do fakturace dodávky
tepelné energie za příslušný měsíc a měsíce další podle článku 6. smlouvy.
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C) Předběžné ceny jsou stanoveny za předpokladu celkové dodávky pro všechny odběratele 24 000 GJ za rok .
V případě, že po skončeni roku bude skutečné množství dodávek tepla odchylné, budou ceny tepla úměrně
tomu změněny.

d) Vyrovnání předběžných cen na ceny reálné (definitivní), vypočtené podle výše uvedených zásad, bude
provedeno do 28. 2, 2020.

2.3 Cenové podmínky:
Cenové podmínky pro kalendářní rok oznámí dodavatel odběrateli nejpozději do 28.2. toho roku.

ČI. 3.
Platební podmínky

3.1. Obecně platné platební podmínky jsou sjednány touto smlouvou,
3.2. výše záloh na příslušné zúčtovací období je stanovena ze součinu kalkulované ceny pro příslušné zúčtovací
obdobia celkové spotřeby tepla za plánované zúčtovacÍobdobj.

ČI. 4.
Sjednané množství dodávky tepla

4.1. Množstvítepla sjednáno pro období:
4.2. Množství tepla celkem:
4.3. Z toho pro vlastní spotřebu odběratele:
Maleci Cp. 588 = 190 GJ/rok

rok 2019
24 000 GJ/rok

4.4 Zálohy

měsíc Záloha v KČ Záloha v KČ Splatnost Variabilní symbol
LEDEN 21 600 KČ 25. ledna
ÚNOR 18 200 KČ 15. února
BŘEZEN 15 900 KČ 15. března
DUBEN 10 200 KČ 15. dubna
KVĚTEN 2 300 KČ 15. května 588001010
ČERVEN O KČ 15. června
ČERVENEC O KČ 15. července
SRPEN O KČ 15. srpna
ZÁŘÍ 1100 Kč 15. záři
ŘÍJEN 9 100 Kč 15. října
LISTOPAD 15 900 KČ 15. listopadu
PROSINEC 19 300 KČ 15. prosince

S platnosti od 1. ledna 2019

V Novém Městě nad Metují
dne: 08. 01. 2019
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549 01 Nové Město nad Met.
IČ: 274 71 454 CDZa dodavatele: ,l

V Novém Městě nad Metují
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Za odběratele:
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