
č. smlouvy poskytovatele: 76/20/VÚ-P101/J 
č. smlouvy příjemce:    

 

 

SMLOUVA  

o  zabezpečení  dodávky                                       

e lektr ické  energie  
 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Poskytovatel 

 Ostravské komunikace, a.s. 
 Novoveská 25/1266 

 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

zastoupena: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva  

IČO: 25396544 

DIČ: CZ25396544  (plátce DPH) 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 86-5225320227/0100 

zapsán u Krajského soudu v Ostravě, obchodní rejstřík - oddíl B, vložka 1886 

ve věcech technických:  Ing. Rostislav Quitt 

 e-mail: xxxxxxxxxx  

 tel. 595 621 207 

 Hynek Hurník 

 e-mail: xxxxxxxxxxx  

 tel. 595 621 280, mobil. xxx xxx xxx 

ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová 

 e-mail: xxxxxxxxxxx  

 tel. 595 621 404 

  

 

2. Příjemce  

 HLIMONT s.r.o. 
 U Závor 590/5 

 736 01 Havířov - Šumbark 

zastoupena: xxxxxxxxxxx jednatelem 

 xxxxxxxxxxx jednatelem 

 xxxxxxxxxxx jednatelem 

IČO: 25893165   

DIČ: CZ25893165 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 xxxxxxxxxxxxx 

zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24552 

ve věcech technických:  xxxxxxxxxxx jednatel 

 E-mail:xxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.: xxx xxx xxx 

ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxx, jednatel 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

 Tel.: xxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxx, jednatel 

 E-mail: xxxxxxxxxxxx 

 Tel.: xxx xxx xxx 

mailto:quitt@okas.cz
mailto:hurnik@okas.cz
mailto:bartosova@okas.cz
file:///C:/Users/admin/Downloads/m.kasl@hlimont.cz
mailto:prace@hlimont.cz
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II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Poskytovatel zajišťuje na základě Příkazní smlouvy pro Statutární město Ostravu správu a 

výkon dalších povinností přestupního uzlu Svinovské mosty, součástí kterého je 

trafostanice.  

Účelem této smlouvy je zabezpečení dodávky elektrické energie z odběrného místa číslo 

2841124 „Peterkova, Ostrava - Svinov“  identifikace trafostanice VN, OS 9644, 22/0,4 kV 

pro potřeby příjemce. 

 

2.  Hodnoty požadované příjemcem: 2x 220/380V - 63 A o příkonu 60 kW. 

 

3.  Příjemce provede na své náklady na základě odsouhlaseného technického řešení ze strany 

poskytovatele úpravy v rozvodně Přestupního uzlu Svinovské mosty (dále jen PUSM) 

nezbytně nutné k instalaci podružného měření vč. nové přípojky a dalších opatření 

souvisejících s podružným měřením příjemce. 

 

4. Po ukončení dodávky elektrické energie příjemce provede rovněž na své náklady 

odstranění elektro přípojky vč. podružného měření, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

 

 

III. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1.  Cena za odběr elektrické energie bude příjemci účtována měsíčně na základě měření 

odběru z podružného elektroměru, aniž by poskytovatel měl zisk oproti fakturaci ze strany 

prodejce elektrické energie.             

2.  Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od jejich doručení příjemci. 

3.  V případě prodlení s úhradou platby je dlužník povinen věřiteli ode dne prodlení uhradit 

úrok z prodlení ve výši dle platné právní úpravy. 

 

IV. 

OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ 

1.  Smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se řídí § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoník, v platném znění. 

2.  Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to od 15. 4. 2020 do 31. 8. 2020 a nabývá 

platnosti podpisem obou smluvních stran.  

3.  Počátek měření bude uveden v „provozním deníku“ a jeho hodnota bude pro začátek 

účinnosti smlouvy závazná. 

4.  Provozní deník s průpisem a očíslovanými stránkami bude umístěn v místnosti rozvodny, 

kde budou po celou dobu platnosti smlouvy vepisovány události nastalé v době účinnosti 

smlouvy mající vliv na její plnění. 

5.  Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se zřízením elektro 

přípojky odstraní na své náklady příjemce bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní do 7 

pracovních dnů od nahlášení – zaevidování v provozním deníku a odeslání na e-mail 

kontaktní osoby dle bodu 8., tak škodu odstraní poskytovatel a příjemce ji následně uhradí.  
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6.  Zřízením elektro přípojky nesmí být jakkoliv omezen bezpečný provoz na PUSM a musí 

být zachována jeho plná a spolehlivá funkčnost.  

7.  V případě, že při zřizování podružného měření a elektro přípojky dojde k vypnutí el. 

energie, tak příjemce zajistí trvalý dohled nad provozem výtahů tak, aby nedošlo 

k ohrožení přepravovaných osob a jejich uvěznění v kleci výtahů (jedná se o 4 výtahy). 

8.  Kontaktní osoby: 

 - za příjemce:  

 xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx, mobil: xxx xxx xxx- jednatel 

 - za poskytovatele:  

 Ing. Rostislav Quitt, e-mail: xxxxxxxxxx tel.: 595 621 207 – energetik OK, a.s. 

 Hynek Hurník, e-mail: xxxxxxxxxxxx mobil: xxx xxx xxx – správce PUSM 

   

9.  Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí s 3 měsíční 

výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení 

výpovědi. 

10. Od smlouvy lze jednostranně odstoupit, pokud některá ze smluvních stran závažně a 

opakovaně porušuje povinnosti stanovené smlouvou a na tuto skutečnost byla opakovaně 

upozorněna. Odstoupení má účinky ode dne doručení jednostranného písemného oznámení 

o odstoupení. 

11. Smluvní strany nemohou bez souhlasu druhé smluvní strany postoupit svá práva a  

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

12. Smlouvu lze měnit pouze v písemné formě vzestupně číslovanými dodatky. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 

je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o 

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

 

15. Příjemce bere dále na vědomí, že poskytovatel je povinen za podmínek stanovených 

v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tuto smlouvu, včetně jejích příloh zveřejnit na 

portálu veřejné správy v registru smluv. Příjemce souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech 

jejích příloh v plném rozsahu, vyjma podpisů zástupců smluvních stran jakožto osobních 

údajů chráněných dle příslušných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 

zveřejnění smlouvy zajistí poskytovatel, přičemž se zavazuje o tom bez zbytečného 

prodlení informovat příjemce na e-mailovou adresu: info@hlimont.cz. 

  

Příloha: Souhlas Rady města Statutárního města Ostrava ze dne 23. 4. 2019 

 

V Ostravě dne      V Havířově dne           

Poskytovatel               Příjemce 

 

 

 

 

.......................................................   ……………………………... 

        Ing. Daniel Lyčka      xxxxxxxxxxxxxx 

  předseda představenstva         jednatel 

mailto:m.kasl@hlimont.cz
file:///C:/Users/admin/Downloads/info@hlimont.cz

