
Dodatek Č. 34

ke stnlouvě č. 332/98 ze dne 1.1.2009, o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové vody z výměníkové
stanice dodavatele : Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o., do objektu odběratele : Česká republika -
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Příloha č. 3. se mění následovně :

Dohoda o ceně
ČI. l.

Definice odběrných iníst
1.1. Tato dohoda o ceně se vztahuje na všechna odběrná inísta, sjednaná pasporty odběrných míst, které
jsou součástí příslušné smlouvy.

Čl.2.

Cena tepla, produktů a služeb
2.1. Při dodávce tepla pro odběrná místa a dodávková množství, sjednaná touto smlouvou, budou
uplatněny tarifní ceny za dodávku (ve sjednaném místě předání):

cenová lokalita Kadaň

- pata objektu - ÚT
- práh VS - teplo v TUV
- voda v TUV

jednotka cena na jednotku bez DPH

GJ 531,86 Kč
GJ 491,63 Kč
m3 95,24 Kč

2.2 Ceny neobsahují daň z přidané hodnoty.

2.3. Cena tepla v ÚT a cena tepla v TUV stanovená kalkulacI je cenou jednosložkovou
předběžnou. Skutečná výše ceny bude po skončení kalendářního roku dodatečně upravena dle
výpočtu regulace ceny tepelné energie v souladu s pravidly Energetického regulačního úřadu .

2.4. Sjednané ceny platí ode dne účinnosti této dohody o ceně do odvolání nebo do dne uplatnění
dodatku smlouvy, nahrazujícího tuto dohodu o ceně.

.

ČL3.
Účinnost

3.1. Tato dohoda nabývá účinnosti dne 1.1.2021.
F

.V Kadani dne 21.12.2020

U

Za odběratele: Za dodavatele:
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DODATEK Č . 3 5

ke smlouvě č. 332/98 uzavřené mezi dodavatelem:
Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. a odběratelem:

Česká republika - Krajské ředitelství
policie Ústeckého kraje

Příloha č. 4 se mění následovně:

splátkový kalendář záloh platný od 01.01.2021

:Zéi :J_ Flo ~ úc imA_ caa

ČI. 1.
Defiinice odběrných míst

1.1. Tato dohoda o zálohových platbách se vztahuje na všechna
odběrná místa, sjednaná pasporty odběrných míst, které jsou
součástí přísluŠné smlouvy.

ČI. 2.
zálohový kalendář

2.1. splátkový kalendář záloh za dodávku tepla k vytápění,
ohřev TUV a vody spotřebované pro ohřev TUV

měsíc teplo k teplo pro
vytápění ohřev TUV

/KČ/ /KČ/

voda spotřeb. celkem variabilní
pro ohřev TUV /KČ/ symbol

/KČ/

leden 64000 7100 1400 72500 3329801
únor 53900 7100 1400 62400 3329802
březen 47200 7100 1400 55700 3329803
duben 30300 7100 1400 38800 3329804
květen 6700 7100 1400 15200 3329805
červen O 7100 1400 8500 3329806
červenec O 7100 1400 8500 3329807
srpen O 7100 1400 8500 3329808
září 3400 7100 1400 11900 3329809
říjen 26900 7100 1400 35400 3329810
listopad 47200 7100 1400 55700 3329811
prosinec 57300 7100 1400 65800 3329812

celkem 336900 85200 16800 438900

Splatnost uvedených záloh k 15. v aktuálním měsíci
na účet č. 276249100207/0100 u Komerční banky.

ČI. 3 .
Účinnos t

3.1. Tato dohoda nabývá účinnosti dne 1.1.2021.

V Kadani dne . . . . . . . . . . . .
-8-01·2

za odběratele:

V Kadani dne 15.12 .2020

za dodavatel


