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Příloha č. 1 Smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie číslo smlouvy dod.: 11051 (č. sml. odb.: 01/2017-ST) 

Diagram na dodávku a odběr tepla pro objekt: 100103 

Přiřazená odběrná místa: 7630101000 

 

 

   ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 

   Rašínovo nábřeží 390/42 

   128 00  Praha 2 – Nové Město 

   Územní pracoviště České Budějovice 

   Prokišova 1202/5 

   371 03  České Budějovice 

 

   Odbor Odloučené pracoviště Strakonice 

   Velké náměstí 216 

   386 01  Strakonice 

 

 

 

 

Dodavatel: 

Obchodní firma:   Teplárna Strakonice, a.s.  

Se sídlem:   Komenského 59, 386 01  Strakonice   

Zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn.: B 636 

Zastoupená:  Ing. Pavlem Hřídelem, předsedou představenstva, a Ing. Tomášem Přibylem, členem  

představenstva 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx 

IČO:   60826843   

DIČ:  CZ60826843 

 

 

 

Odběratel: 

Obchodní firma/     

název/jméno: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  

organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu      

ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů 

Se sídlem/adresa: Rašínovo nábř. 390/42, 128 00  Praha 2 – Nové Město 

  

Za kterou právně jedná:  Mgr. Pavel Bednařík, ředitel Územního pracoviště České Budějovice,  

Prokišova 1202/5, 371 03  České Budějovice, pověřený k podpisu na základě Příkazu GŘ  

č. 6/2014, v platném znění 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO:  69797111 

DIČ : CZ69797111 – není plátce DPH 

  

 

 

   

Platnost pro rok:  2020 

 

Název OM: ÚZSVM, Velké nám. 216, Strakonice 

Objekt: 100103, Sever 3 - Velké nám. č.p. 216 - ÚZSVM 

Adresa PO: VELKÉ NÁMĚSTÍ 216, Strakonice, 386 01 
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Rozdělení měsíčního rezervovaného množství  Rozdělení rezervovaného výkonu 
     nebytové  0,000  
Přiřazení sazby: HP1001 - Pára: jednosložková     bytové  0,000  

     vlastní 
rezervované množ. tep. energie v GJ: rezervovaný výkon celkem (MW): 0,000 

      

leden 53,811   podlahová plocha pro vyúčtování  [m
2
] 

únor 61,920   tepelné energie  

březen 56,534 1.Q 172,265 nebytový sektor 0,00 

duben 20,074   bytový sektor 0,00 

květen 0,000     

červen  0,000 2.Q 20,074 % rozdělení dodaného tepla [%] 

červenec 0,000   nebytový sektor 0,00 

srpen 0,000   bytový sektor 0,00 

září 0,000 3.Q 0,000   

říjen 26,764     

listopad 51,652     

prosinec 64,955 4.Q 143,371   

  Rok 335,710   

      

Odběratel prohlašuje, že rozdělení vytápěných ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit 

dodavateli bezodkladně každou změnu výměru podlahové plochy pro vyúčtování tepelné energie bytových                   

a nebytových prostor.  

        

Další ujednání: 

Odběratel se zavazuje vrátit dodavateli podepsanou Přílohu č. 1- Diagram na dodávku a odběr tepla pro objekt 100103 

nejpozději do 15.09.2019, jinak se jeho uzavření řídí ustanovením čl. II.  části B smlouvy o dodávce  a odběru tepelné 

energie.   

Příloha č. 1 Smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie číslo smlouvy dod. 11051 (č. sml. odb.: 01/2017-ST) je 

uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou. 

Příloha č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dne 01.01.2020 a podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“. 

Odběratel zašle tuto Přílohu č. 1 Smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie číslo smlouvy dod. 11051 (č. sml. odb.: 

01/2017-ST) správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího 

uzavření. Příloha č. 1 bude v registru smluv připojena ke smlouvě registrované pod ID: 1447926.  Odběratel předá 

dodavateli doklad o uveřejnění v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb.  

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že Příloha č. 1 neobsahuje žádné obchodní 

tajemství. 

Ve Strakonicích, dne     V Českých Budějovicích, dne 

Teplárna Strakonice, a.s.    ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

       majetkových 
 

 

 

............................................................................. 

                  Teplárna Strakonice, a.s. 

   Ing. Pavel Hřídel, předseda představenstva 

                             (dodavatel) 

 

 

 

............................................................................. 

                  Teplárna Strakonice, a.s. 

      Ing. Tomáš Přibyl, člen představenstva 

                             (dodavatel) 

 

 

 

 

............................................................................. 

Mgr. Pavel Bednařík 

ředitel Územního pracoviště České Budějovice 
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH 

MAJETKOVÝCH, 

(odběratel) 
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