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Naše značka 
9090000970/J35711

České Budějovice, 13.08.2021

Konečné vyúčtování smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090000970/13003899

Dobrý den,

dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších 
předpisů jste se společností EG.D, a.s. prostřednictvím naší společnosti vzájemně 
uzavřeli smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090000970/13003899 
(dále jen „smlouva").

Na základě této skutečnosti jsme realizovali předmět této smlouvy definovaný v čl. I. V 
souladu s ustanoveními smlouvy ve čl. III jsme provedli vyúčtování provedené stavby, 
jehož výsledek Vám nyní zasíláme.

Pokud máte podle dále uvedeného vyúčtování nárok na vrácení části finančních 
prostředků, budou Vám poukázány do 20 dnů na Váš účet, případně zaslány složenkou 
na adresu dle výše uvedené smlouvy.

Bankovní spojení: 
účtu:

konstantní symbol 0558 při bezhotovostní platbě nebo 0379 při platbě v hotovosti 
variabilní symbol: 9090000970

Skutečné náklady stavby 1036697,- Kč
Již uhrazené náklady dle smlouvy 1061371,- Kč
Rozdíl, který Vám bude vrácen 24 674,-Kč

Děkujeme za pochopeni. 

S přátelským pozdravem

Rozvoj sítí západ 
EG.D, a.s.
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávěOvěřuji pod pořadovým číslem 140840400-312648-210816084308, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů , se doslovně shoduje s obsahem vstupu.Zajišťovací prvek: Bez zajištěníSubjekt, který konverzi provedl: Ředitelství silnic a dálnic ČR  Datum vyhotovení doložky: 16.08.2021


