
.Sm/ouva o dodávat lepelrír: eííítrgie

Přiloha č. 'l

CF,NY TEPELNÉ ENERGIE
Platné od 01.05.2017 do 31.12.2017

UJEDNÁNÍ O CENĚ
uzaVrí'nca nlčil:

59.LTER;aT.D
l}ala%! &+bk€buall

S(rana l z l

Číslo odbkatel«.' 5(1040

Dodavatclem:

OLarl-;RM & all) Olímiouc, a.s.Janskcho 469}8, Povcl , 779 00 0loí'nouc
Ziipsáií(í v obchodnim rcjslřiku, vedenéiu
Kríjskym soudem v Osírúvě, m. B"872
ICO: 4767751 l
Dlč: C'Z.476775 íl
{l

,Odběratelem,:
Statutái'ni městú Olc'+ínouc
'ilornl náměstí 583, 779 00 0lomouc

IČO: 00299]08
DIČ: CZOO299308

i. Smluvní stí'aííy sjediíáva,ií toto ujednánf o ccn: dodávgnó a oJcbírané tepclru: energic a iiosných m&ií na yákiadčustanoycní ;zAk. č. 89/20 12 Sb. v návaznosLi na yÁk. č. 45g/2000 Sb. a zák. č. 526/ 1990 Sb. vc znéní pozdějších
předpisů.

2. Cenu dodávané a cídebírani
040/17Tajejcj[ ncdÍlnou

é tcpe]né
souČÁstÍ.

energie a nosných mcdíí Si: sjcdiíává v souladu s uzavřenou sn'ílouvou
3. Pro úplatu-za'd'oíMvku vody pro yiřípravu TV plat{ ujcdiiáiií smlciuvy iia dodávku tepclíié encrgie.
4. Ccna Icpclm! ciicrgic a nosiióho média je:

Sazba:

I'eplci TV
arcplO ÚT

Sazba:

Tcplo TV
TCPIO UT

Sazbg;
Teplo cclkcm
l?eplo l'V
Tcplo ÚT
K uvcdcným cenám bude uplatnčna daň z přidanó hodnoty ve výši stiinovené zákonem.

5. DOdavalcl Si VY hra2a4íe práK) Zlnčlllt Cenu tepelné (:nOrglO V přlpndě 7JT)čll OheCně 7Jl'JaJn'ý' Ch p'redpiSua, ktcre' budOu mít
vl)v na ccnu tcpelnó energie.

0. Tolo ujcdnáiiíjc platné díícni podliisu a 3c účinné od data Ol.05.20l7.

l Kč/GJ
l Kč/GJ

) Kč/GJ
l Kč/GJ

l Kč/GJ
l K{;/C3j
í Kč/OJ

V Olomouci dne ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,...... V. dne

Za dodavatele: Za odběratele:



g 9ý"l:p9g$;4q
Smhnrm o &í4ávce žep«lrul e»urrgr«

PHloha č. 2

PŘIHLÁŠKA
čdst ,4

k odběru tepelné energíe od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
poFbdové člslo přihlášky - částA I

ODBF,RATEL

čísii.o smlouvy:

Název/f'mna/jméno:
Adresa:

Bankovnf spo3ení:
IčO/dat.nar.:

Statutární město Olomouc

Hornl náměstí č.p. 583

00299308

040/17T

779 1l Olomouc

číslo ťičtu:

DJč: CZOO299308

DATťJM ZAHAJENÍ ODBĚRU : Ol. 05. 2017

l

I
l

DATUM UKONČENÍ ODBERU:

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se siednává íía dobu:

neurčitou - viz. bod A6.5. Smíouvy o dodávce tepelnó e,nergíe

listí> cúlbm:2
lisl č.: /

mROJ Eadmce, Horn[ náměst[ čísbo ZDROJE uoi-szoiooo

ODBF.RNÉ MtSTů Radrúce,Hornínáměst(...... iiiis iiiiii . číSL0 oosňg.yísrú rzoi-yzoiizo

os.íbxrynhpo.ibríá NA oongs MíSTO l) - -
ADRESÁ

asbo ' -
popxsy

'POčr.Ť '
BYT.JEDN.

'u2'Žísv ' -
xaarhsrg.Úzasmí

l



Snilóuva o dodávc« í«ylné energu
g,," q,'y'pq,'9

Př(loha č. 2
část A

čÁST x.
P(,DLAHOVÁ PLOCQA

l
(,ÁST II.PARAMETRY NA vsrupti DO onnĚ?ííio MíSTÁ pož,u»ovarvÉ o»Q,?rni,nm

l
OstaW náležitosti přihlášky jsou uvedeny v čbti B Přihlášky k odběru tepe)né energie.

Datum:

dodavatel odběratel

PoznámJca:
l) adresy v!ech objeM zásob«narrých íepelnou enerýípřes odMrné m(sto

.fishl c«rlhm:2 ?isď /.:2

) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYúčTOVÁNI TEPELNE ENERGIE . .   .   .  
BYTY sTí/' . . m7. NEBY'IY s TV m2

bez TV ni2
bezTV m2

n)poot,anovAptocníííipaoymčrovAxíísptávooy  , ,,
- l - -- nl2 'NEBYTYBp'Í'Y. 5T'ť s TV - l- '-'- aa .... m2 '

Sta&ký tlak (min - max) ,,,,,,, 180-240 kPa

Teplota topného média

dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce

.tepelné energie oC

Maximálnípříkonza;řízeníodběratele(výkon) . . ' -68,0 - kW



?, 9,L'jE95,q
Sníkíína o dodávc« x«peW «n«ýe

Př[lohač. 2

PŘIHLÁŠKA
část A

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
pohdová č.lslo přihlá!Iky - část A 2

ODBERATEL

číslo smlouvy:
Název/firma/jméno: Statutární mbto Olomouc
Adresa: Horní náměstí č.p. 583

Bankovní spojen{:
IČO/dat.nar.: 00299308

040/17T

s
779 1l Olomouc

čísío účtu:
D?č: czoozgg.ios'

DATUM ZAHAJENÍ ODBERU : Ol. 05. 2017

l

»

I
l
[
[

K datu podpisu smlouvy je odběr tepelné energía pm tepelný zdroJ Katefinská 8 (MMOL) pozastaven.

DATUM UKONČENÍ ODBERU:

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

určitou do 31. 174. 2019 s tím,že po uplynutí této doby přechází tato smlouva na dobu neurčitou s výpovědní IMtou 6 měs[ců.

3?. 12. 2019

liá c*lhm:2
ijsl č.: /

ZDROJ Kateřinská 8 (MMOL) číSLO ZDROJE nol-3sO/00o

oosšanů ufsro Kateřinská 8 čfsí,o oonĚa.'Jsarú noi-ssoíno

os.ímíxhpoyssú NA ooaxú yísro 1)  -'- - ' - '- --'- '
A[)RESA

aČtsi.o '
»prsná

{řř» -'
BYT.JEDN.

-NA2iV " -
yrasnt.úzwyl

-Čiěí-o" - ' -
' paaca'sí



Smloína o drxiávr;e teyrné energi«
5 9.;'jpq;7.9

Př(loha č. 2
čásí A

ČÁST I,
PODLAHOVÁ PLOC.HA

CÁST Il.
PARAMETRY NA VSTUPU DO ODB?Í:RNÉH9 MÍSTA POŽADOVANÉ ODBERATELEM

»

Ostatní náležitosti přihláš:Jcy jsou uvedeny v části B Přihlášky k odběru tepelm energie.

Datum:

dodavatel odběratel

Po:námka.'

I) atbvsy všech obiekht zásobovaných íepelmu energž[přes odMrné m(sío

Irm celk«m: 2 lisíč.:2

A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO vyúčrovAsí rppht-x ENERGIE .  .
BYTY s TV m2 NEBYTY s TV m2

bez:Q m2
bez TV m2

B) PODLAHOVÁ pi,ocha PRO vyúčrovÁríí TEPLF, VODY 
BYTY sTV I ' INEBYTY l " -- - -m2 s TV m2

Statický tlak (min - max) 120 - 350 iiii kPa

Teplota topného média

dle pfllohy č. 5 ke smlouvě o dodávce

tepené energ3e oC

Maximální přlkon zařízení odběratele (výkon) -378,O kW



?, 9,%:jF,pq,g
Smlnuva o dodávce íepelmž emrrge fi(lohač. 2

PŘIHLÁŠKA
čdst A

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
pořadové člslo přihlášký - čás( A 3

onnň»rgt
čisďo smlouvy:
Název/firma/jméno: Statutární město Olomouc
kdtesa: Horní náměstí č.p. 583

Bankovní spojení:
ičO/dat.nar.: 00299308

040/17T

779 .1 I Olomouc

člSlO účtu:

Dlč: CZOO299308

l

IMTUM ZÁHÁJENÍ ODBĚRU : Ol. 05. 2017

l

l

DÁTUM UKONčENí o»nĚuu:

Dodávka do výh uvedeného odběrriého místa se sjednává na dobu:

neurěitou - viz. bod A6.5. Smlouvy o dodávce tepelné energíe

l
i

Ilsrů «;«!k«in:2
//l/ č..' ]

ZDROJ
V'   '  Stursova 1 (MMOL) ' čJst,o ZDROJE 308-210/000

oosůg4 MíST0
u ' '  ' '   " ' -" '     " ' '

Stursova 1 čjst,o oosĚg.mísrh 308-210/I11

OBJEKTY NAPOJENÉ NÁ ODBERNF. MÍSTO l)

ADRESA

'člSLÓ' -
KH'lS'W-.

i;oč'iř -
BYl'.JEDN.

NAZF.V

KATASTR ÚZEMÍ

..l

l.. ..... ....l



Síííhwva o dodávcír tepdííé «mrgre
@ q.Ly;p5y.p

PHloha č. 2
čáSt Á

čÁST 1,
PODLAHOVÁ PLOCHA

čAST ?í.
PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚRNÉHO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM

l

Ostatní náležitosti přihlášky jsou uvedeny v části B Přih?ášky k odběru tepelné energie.

Datum:

dodavatel ?odběratel

Po=námka:

I) adresy všech objektů :ásobovanýclí tepelnou energi/ přes odběrné mísío

Iistů celjuim: 2 liiil č.: 2

A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENBRGIE
BYTY s TV iii iiii . .....m2 i

I ' 

NEBYTY s TV m2

bezTV , m2
bez Tg... m2 ,

B) PODLAHOVÁ PLOC!IA PRO VYIJ(TOVÁNÍ TEPLÉ VODY
  - " --' -' '-'iNEB " " 'B'Y:47 .s TV m2 YTY s TV rn2

Statický tlak (niin - rnax) 170-400 kPa

Teplotatopného'm&lia . ii . iii
dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce

tepelné energie oC

Maximální příkon..znřÁzcní Odběratele (VýkOn) - 480,O kW



@ q,L7EQ;7.q
3šmloya o. dodávc« tepelM energle

PHloha č. 2

PŘIHLÁŠKA
čížst A

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
poWov3 člslo přihlášky ? část A 4

oDBĚ«TEL
číslo sm!ouvyi
Název/firma/jméno: Statutárnf město Olomouc
Adresa: Homí náměstl č.p. 583

Bankovní spojení:
íč0/dat.nar.: 00299308

040/17T

í
779 11 0lomouc

číslo účtu:

D?č: CZOO299308

DÁTUM ZAHÁJENÍ ODBERU : Ol. 05. 2017

I
I
l
í

DÁTUM UKONČENÍ ODBĚRU:

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

neurěitou - víz. bod A6.5. Smlouvy o dodávce tepelné energte

«

lisLů celkem: 2
liyr č. .' J

ZDR.OJ
'V' ' '  ' '

Stursova 1 (MMOL) čisbo ZDROJE 308-210/000

ODBERNE MfST0 Šíursoval' -' ' - '- číSLO oosňa.rvíísrh 308-210/112

os.ybxnrn,xpo.íss-sxoonňgnúmí.sro i)   
ADRESA

číst.o  '
popíssů

'roÍÍx '
BYT.JEDN.

NAZEV -
xh'rasva.tizbxí

číSí.0

púgcí:ísf

l



Smlouva o dralávce tepdné eríerght
§ 0.LTERM&T.D

Přtloha č. 2
Mst A

čÁST i,
PODLÁHOVÁ PLOCHÁ

CAST Il.
vs.uisvv:xn'v NA vs'ríi.pu no onngurí4no misrh 'vozi»bovax.v-a o?Ěx?vyi-vv

OstatríJ náležitosti přihláškay jsou uvedeny v částí B Pfíhlášky k odlt'ru tepelné energie.

Datum:

dodavatel odběratel

Po:námka:
/ ) adresy ?IJ0C/? objektů =ásobovaných tepeliíou energii přes odMrné itíísto

lisiu c«]kení: 2 llstč.4

A) POI)LAHOVÁ PLO(1 {A PRO VYÚČTOVÁNi TEPET,NÉ ENERGln
BYTY

l  '

.s TV m2 NEBYTY s 1V

.ti;z TV m2
bezTV  iiiiiiiii m2

a> pooí,hiiovÁ pi,ocíi,« PRO víútrovÁuí TEP[.[:. VC)DY 
BYTY s TV m2 INEBYTY s TV m2

Staiický ílak (min - max)
170-4oO kPa

Tep.lota íopného inédia

dle příjohy č. 5 ke sinlouvě o dodávce

tcpeíné cncrgic oC

lMaxiinální přikon zařízeni odběratele (výkon) ii iii iii . 480,0 kW



i 9!!!:!!!;T,!!
Smlóuva o rkdávc« tepelnÁ erwrgre pyíioha ú. ;t

PŘIHLÁŠKA
čdSt Á

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomoucý a,s.
pořadtm člslo přihlášky - část A 5

ODBĚRATEL
Čísln smlouvy:
Název/fimia/jméno:
Adresa:

Bankovnl spojení:
íč0/dat.nar. ;

Statutární město Olomouc

Hornl náměstí č.p. 583

00299308

040/17T

I
779 l } Olomouc

Číslo ůčtu: :

oíč: CZOO299308

DÁTUM ZÁHÁJENÍ ODBERU : Ol. 05. 2017

il
»

DÁTUM UKONČENÍ ODBERU:

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

neurěítou - viz; 5gd A6.5. Smlouvy o doďávce tepelné energie

Iishr c«lkem: 2
Irst«5.:]

ZDROJ
'V '-  '  ' '   -

Cajkovského 16 čisi,o zr»goyv isig-oioiooo

oosím mfsro
'; ' '  -    ' '

Cajkovského 16 čisto or»sĚv.vísxa ísig.olOiz80

OBJEKTYNAPOJEN NÁ onsŠgnů yísro i)

ADRESA

čísiŠ -'
popis+íů

'Ťo;Šex '
BYr.jEDN.

'NAZEV  '
xxí-úsra úzsví

r
PARCELN[



Smlouva o d«iávce teylné snergie
@ 9.!Tv!:!!?.=

Přflohač. 2
část A

čAST y.
PODLAHOVÁ PLOCH.k

CÁST ll.
PÁRAMETRY NA VSTUPU 00 onnňur'íůiio mísra požhnovaíqít o»nNgarbí,gíu

Ostatnl náležítosti přihlUky jsou uvedeny v části B PřihlUky k odběru tcpelné energie.

Datum :

dodavatel odběratel

Po:rí«5mka.'

/) adres)i v,«ech objektu :ásobovaných tepelnou energi/ přes odběrné wtsto

lishi c«lkem:2 lixlč.:2

A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYúčTOVANí TEPELNÉ pxx3axh . 

BYTY s TV m2 NEBYTY s TV m2

bez TV m2bez TV m2

B) PODLAHOVA PLOCHA PRO v'yúčrovÁní rsphů VODY .  
BYTY 's TV 'l  m2 -'ÍN;BYTY s TV I m2

Statický tlak (min - inax) 370-550 kPa

Teplota topného média

dle přílohy č. 5 ke srnlouvě o dodávce

tepelné energie oC

Maximálni příkon zařízení odběratele (výkon) 15,O kW



íl OLTERM!TD

Smloírva o díxlávct i«ylííě únargit
W(loha č. 2

pŘiíitAš«
částE

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

onnš»rgt
čislo sinlouvy:

Název/finna/jrní!íno:

Název zdroJe:

Název odběmého mista:

040/1 7T

Statutární město Olomouc
Radnice, Horní náměst(
'?Radnice, Horn[ náměstí

Kód zdroje:

Kód odbčrného mlsta:

Í
Í

čAST i.

HRANICE zhŘízgsíhísro pi,rvčríí paghsíg'rgů potíAv«y

a) Specíflkace y.ařlzení:
' iiapojeno na tepelný zdroj
" ;ouvíse3icř-icí.hnoiogie uffilstěná v odbčrííém mlstě (OM)

" priínárnl přípojka -
" tepelriá (sekundámí) přípojka dle A2.7. smlouvy -
' rrÍčř{cí tizel dle A2. i4' í,mloúvy -
' regulační uz«l -

" sebénía m{stnlch hranic systéníu:

Radnice, Honíí náínčstí
?níce, Horm nátní%tl

plynová
x
x
X

v majetku odbčmlele
v majetku odtx%atele
v majetku odběratele
v majetku odbčratele

NE
X
x
x

Wmma e.l

'IL
=íl

.kĎlelna

Č
qi

:':?.: ?::::::::
.-.-.- ?.?.-.-:?:?::::::]'.a.a. '.'.-:-----:-:-:-]

i:i:i: :::::i:::::::::::l
::-:::::::::::::::l

5) Hranice.zařízení pro 'ÚT'v mbíě:
Z'ařízenl -odběratele navay.uje přímo na uř{zení dodavatele:
Odběmé Íepelné zaďlzcnl (ronody) jsou majetkeííí odbčratele:
Hinice napojenl:

kuíový ventil DN80 na Žep.zdro3i Radníce, Homí námbtívýstup: kulový ventil .1)N8U na sep.zaro3i íauníi;c, nui.ii.i iiniiiwíi
kulový ventil DN40 na íep.yňroji Radnií:e, Homí náíríěstlvýslup:
uzavkcí ventil DN65 na q.zdroji Radníce, Hoíííl naíní'íití

dodavatele :

ANO
ÁNO

c) H'ran.Íce zsiřízen{ pro TV vmlstěi
ZařÍzenÍ odbčraíele n;vazuje přlrno na zaTl'b=ííl dodavatele:
ědb'ě'mó mpelnm zafíyení (rozvody) jsou majeIkeín odbératele:
Hraníce napojenl:

výslup:
cÍrkulace: X
studenávoda: X

X

x
x

Ve všech í'nístech 3e napojení na slávajlcí technologii odběraíele oddčleno uzavmci armaturou, která určuje hranici technólogie
x

dodavatcle :

Iislí!.:l
Irsrů cerkem: 2



.Nmlowva o duMí'..c ie)w:híi' g'ííi rgic
i 9g4qg,9

PflWta č. 2
část B

čksr ii.
uňŘi:xí
m) Doílávka íeplíi pro Cff

dodávka měřena v místč:
typ mčření (bilančnl/fak{tiračni, jiné):

b) 'Dodávka tepla pro TV
dodávks rněřena v mlstb:
typ níéřcnl (bilančni/íakturačni, jiné):

e) DopouJtční (leploíiosn' látky) do systému ú'r
dodávka inčřena v iiílst(!:
lyp mčřcní (bilančni/rukíuníční, jiné):
zpiisoh díXláí'ky:

d) I)údáykm vo4y. príí'TV
díxlavka měřenii v místě:
typ níčřcní (bilaiíčiiUfmttíační, jim'):
dodávku vody pro TV si y.qji!i{auje odbčratcl :

e) Dodávka elekttické enerBíe pro poířcbu !epelného yařlzení:
dodávka mí!řcna v mís(č:

Iyp níčření (bilanční/Fakturačnl, jíné):
k přeťíiktumci d?ííjavaíeli te(+clné energie:

mčříč lepla pro l)T na lep 'u3ro3i Radnice. l íomí nárnčstí
f'akluračn{

X

X

vodoničí pro dopuiištční do sy«lómu na {ep.yňro3i Radnicc, Horní náníčstí
bilančíii
sítíácnú vcwbí

X
X
X

podru'»ný cleklyoměr umíslčný v cl. rozvadčči iimislčnúm před vstuperíí
do tcp. zdroje Rsdnice, Homí iíúméiílí
rakíUrační
ÁNO

OSlalní náležiíosíi l)}ihlá!iky jS(Ill uvedcny V í!ásli A Přihlášk'y k Odbčni !ep..:?né energiei

Vyliolovil:

Datum:

dodavatcl odběratel

Ilsru v«lbm.' 2 l!.vr .1: 2


