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Smhíuva o dodrn« teyW riseryú
Přaohač. 2

pŘíntAšx,x
čáSt B

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

ODBĚRÁTEL
číslo smlouvy:

Název/firína/jínéno:

Název zdro5e:

Název odbčmého mísía:

040/17T

Statutární město Olomouc

Ůova 1 (MMOL)
ffiursova 1

Kód zdroje:

K& odběrm5ho ínísía:

Ť
Í

čAs'r I.

a) Specífl!sce zařímní:
' ímpo3cno na tcpelný zdroj
' souv:se3ícl technologic urnístčná v odběmém místě (OM)

" prunárnl přípojka -
' Íepelná (sekundámí) přípojka dle A2.7. srrílouvy -
" rnčhcl uzel dle A2. 14 smlouvy -
" regulačn{ uzel

šlursova l (MMOL)
šmrsova l
hoíovoďní

x
x
x

v majetku odbčratele
v majeíku odběraíele
v inajelku odběraíele
v majeíku odběralele

NE
x

x

x

Sí!ieíni u

'vthi-p

ffi

nebo OPS

r?:;:,

4
[

?41llla-aallalI-{'I-{-{?'-?I?I---II

b) .1-Iranice zsi%ení pro (íT v místě:
Zadlzení odběralele navazuje př{mcí na zaříy.ení dodavatele:
Odbčrné iepelné zařízenl (rcímo«ly) jsou m4etkení odbčralele:
Hranice napojen{: na tep. 'ním3i štursova l (MMOL)výstup:

í+pátečka: 2x uzavlraeí arffiatura DN bs na tcp. zdroji štuí'sova l (MMOL)
Ve všech nilstech je napojenl na síávající technologíi odbčralele oďdčleno uzavlmcí annaturíííu, kíerá určí(je líranici ícchnologie

' ANO
dodavaíele :

ANO
ANO

2x uzav.lrací arínatura DN 65
2x uzavlraeí amiatura DN 65

c) Hraníce'zafizení pro IY v místě:
Zařůnl odbčratele navay.uje přímo na zatlzenl dodavaíele:
;bě;é tepelné zařlzenl (rozv«xly) jsou majetkem odbkaíele:
Hrani« napojenl:

výstup:
cÍrkulace: X
studenávoda: X

x

x
x

Ve všech rnístcch je napojení nu stávající teclínologii odbéraiele oddělcno uzavlríícl íírínatumu, která uríSuje hranici technologie
X

dodavíiíeíe :

.1/Jlll celkúm:3
llzl L.: l

-:<«#WI>:-:
:::::::m:::::o:
=;.;.;.;.;.;-;py%%4(y(<a.;
:::::::::::::::::::tg
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Přfloha č. 2
část B

čAs'r I1.
xRťn«ríií
íl) Dodávka íepla pro l!T

dodávka mčřciía v inislč:
I}'P metení (bilanční/fakíuičnÍ, jinc):

í)> Dodávkg lepla 'pro 1 1'
dodávka měřcna v níístě:
lyp méřem (bilaiíční/f'aktíií'ačííl, jiííé):

měřič tepla pm ÚT na tep.zdroji šiiirsova í (MMOL)
íakturačrí proviccOM

x

X

e) Dopouštění (íeploní+síié lálky) do systému úT
dcxlávka mčřcna v nílstč'
íyp mčlcnl (bNanč:nllrůturnčnl, jinó):
způSOb dudávky:

d) Dodávka vody pro 1'V
dodávka inčřena v místé:
í)'p mčícni (bilančiil/raktíirační, jinó):
dodůvkii íiody prú TV sÍ zqjišt' uje odbčraíel:

e) }hydávka elekír?cké energle pro posřebu tepelného m%ttií:
dodávka měřena v mlstě:

{yp níacn{ (bilančiífffakturační, jiíié):
k přcfakíuraci dodavaieli icpelnc energic:

vodomčr pro dopou!líčnl do systému na tep.zdmji šíursova l (MMOL)
bilanenl
sludená vo«la

X
X

X

podružný elektromb umísianý v pmstoni tcp. zho3c štuisova l ( íyxioí)
v smnoslalnérn elekíromětovém rozvadMi
bilanční
ANO

Osíatnl náležitosti přihlášky jsou uvedeny v čásli A Přihlášky k odbčru tepclné ciíergic.

Vyhcilovil:

Datum:

ďoďavaíel '?odt»!'ratcl

Iiyrín.dLm.' ) lívrx'.:2
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PHloha č. 2

PŘíHLÁŠKA
část B

k odběru tepelné energie od dndavatele

OLTERM &TD Olomouc,a.s.

ODBĚRÁTEL

(:lski smloíivy:

Názcv/íirmaí'jínúníí:

Názcv u3ro3e:

Nůev odbémóho misía:

040/l 7T

Statuíární město Olomouc

štursova 1 (MMOL)
šíursova /

Kód zdro3c:

K6d odbčrnúlio rnísla:

Ť
?308-210/112

čÁsr í.

imúxicg zaňízgxíyhiísaro pi,st.xí p,uthugarnťi pooAvxv

a) Speeif)kace utízen{:
" na?iojeno íia {cpclný 'bJroi
' soiiviseJcí tcchnologic urníslčná v odbčmční míslč (OM)

" primární přípojka -
" ícpeiná (sckiindáml) přlpojka díe A2.7. smloiiv y -
" měřlcl iizel dle A2. 14 sinlouvy -
" re4aulačn.l uzcl -

" schéma míslních hranic sysu!mu:

šmysuvn l (MMOL)
štursova í
horkovíxlní

x
x
x

v rnajclku odbětatclc
v majeiku odbčralclc
v majctku odbkatelc
v inajcíkii odběratclc

NF.
X
x
x

C-'+-=J"TJ
b) Ilranice zařlzení pro (IT v místč:
zarízcniiodbaraicle n{I%'aZuJe přimó na ZařlWnl doílovatek::
OdMrné tepelné y.a!Ix.ríi (rozvody) jsou maljeíkem odběraíelc:
Itranicc nalxíjcnl:

výslup: 2X uzavírací antíalura DN 65 na tep. zdroji šiursova l (MMOI .)
zpálečka: 2X uzavirací amíaturs DN as iía tep. úo3i štursova l (MMOI .)

Vc všcch mlslech 3e napojtn I na slávajlci lechííologii odbčralele oďdčlcno uzayltací íírmaturou, kíerá určtíjc hranici ícchnologic
dodavalele :

ÁNO

c) Nlrantcc zářlzení .(»ro TV vmlsí5:
ZalíZelil odbčralcle naVa2!uJe příl'QO IIJ ZařlZ@nl dOíjíValJe:'
Odbčrííé íepclnó yJízeni (rozvody) jsou majetkcín oíMraíclc:
I'lranice iiapojcní:

výsliip:
cirkulace:
studená s oda:

ANO

ANO

X
x

X

X

X

Ve v!íecb imslcch jc napqjcíií na skávajlcl technologii odbí'rakclc r:M61cno mav?racl mma{ííroíy klerá určujc hrm'iici Icchiíologic
X

dodavaíele :

I?slů cxlkm: 2
listč.: l
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Přfloha č. 2
Msí j!l

('ssr íi.
učŘgríí
a) Dodávka íepla. pro (!la

dodávka mčřena v mlslč:
íyp mUcnl (bilančni/fíiktiiiační, jinč):

b) Dodávka tepla pro arV
dodávka m5te+m v in{síč:
typ niéřenl (bilančnl/íakítirační, jim):

meřič íepla prO tJT na ícp..dto3! štursova l (MMOL)
[akturačiií pro viz OM

x
x

c) Dopouštění (teplonnsné lálky) do systérmi (na
dodávka mbtcna v iíiísíě:
íyp měřcní (bilančni/fakmrační, jiné):
zpusob dodávky:

d) Dodávka vody pro TV
dodávka mčřena v místč:
l)p rrBcnl (bflančni/í'akturačrií, jinv):
dodávkti vody pro IV si zajišl'ujc odhčratel:

e) Dodávka elektrické energie pro potFebíi Itpelněho zaFhení:
d«xlávka mčřena v mlsíč:

Iyp mčřcní (bilančni/ťakluračni, jinč):
k přcí'akluríici dodavalJi tcpelné ciicrgie:

voíiomar pm dopoušléní do s>stensu na fflp.zdroji štursova i (uuoi.)
bilaiični
iiliiďená voda

x
X
X

poúínúný eieíatromer uní{slěný v píoíiloru tep. y«iro)e štursova i (MMOL)
v samostamém elektromčrován'+ rozvaděčí
bilanční
ANO

Ostatnl nálež.iíosli přilílá!Iky jsoií uvcdeny v čásíi A Přihlášky k odběru ícpelnú energíe.

vyhcílovil:

Datum:

dodavatel '?odb'ratel

li:íri*c<Il.ín'2 fisrč.:2
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Sm!«vir o drikí leylyíá? *n*rg%
?ř(7oha č. 2

PŘIHLÁŠKA
čáslB

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

oonňuhígt
čislo smlouvy:

Název/firíííía/jméno:

Názcv zdto3e:

Název odbčrného mísía:

040/17T

Statutá'rnííněsto Olí»můuc
čajkovského 16
Čajkovského 16

Kód zdroje:

Kód odběmého místa:

Ť
1519-010/286

čAST 1.

íi«íícg zaŘízxhímísaro PLNúNí payrúv,xn«i DODAVKY

a) Speeifikmee. uř[zeríí:
' napo,jeno na íepelný zdroj
" souvisc31cl technologie Jnístěná v odbčíní5ín mlstó (OM)

" primárnl přípojka -
* lepelná (sekun-dární) přlpojka dle A2. 7. smlouvy -
' měřiql ml d!e.A2. 14 smlouvy -
' qgiilačrií uzel

" schéma mlstnich hranic systí:mu:

.8dema A2

"?"1 ?I ébííííoe

nabo OPš
?'!I'

čajkovského 16
čajkovského 16

X

teplovodm po OM čajkovského 16
OM čajkovského 16

X

I

sekundáínl sl(

v mietku odběratele
v majetku Mběatele
v majetku odbčratele
v majetku odbčratele

x

NE

NE

X

b) tlrmníce zařízeoí pro (na v mistě:
Z:iřízen{ odběrateíe navazuje přlrno na dlzcn! dodavatele:
Odběrné íepelné zař{zenl (rozvody) jsou í'najetkem odběratele:
Hranice napojenl:

kulový ventíl DN32 na OM čajkovského 16výslup:
zpátečka: kulový veníil DN32 na OM čajkovského 16

Ve všech WW 3-c 'napojenl na stjívajlci tectinologii odba'atele odděleno uzavlrací armaturou, která un5uje hranici technologie
dodavamle :

ANO
AN(1

ANO

c) Hrmníce zařízení pro TV v mLatě:
Zib;í-odbarateic nmvazuje přimo na zařízení dodavatele:
OdMrné tepclné uřízenl (rozvody) jsou majetkeííí odbčraíele:
Hranice napojenl:

kulový ventil DN20 na OM čajkovskeho 16výstup:ci'rkuí'ace: kulový ventil DN20 na OM číí3kovského 16
shidená voda: X

ANO

ANO

Ve v'óiech mlstech 3c napojenl na stávajícl technologii odbčraíele oddčleno uzaviracl arínaturou, která určuje hraííici lechnologie
d@íjavate?e :

ÁNO

Iim celkem: 2
Iisl č : /
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PHloha č. 2
část B

čfs'r ii.
mĚŘíhi
a) Dodávka lepla prO (-r

dodávka inčřena v ní{tč:
lyp mRenl (bilančiíl/íakturačnl, jiné):

b) l)odíivka lepla pro 'n'
dndávka inčřena v mís!ě:
íyp měřenl (bilančniffakturační, jiné):

e) Dopouštřm (tepk>nosné Ij}tky) do systémii l")'l'
dodávka mčřena v mlsíě:
lyp mčřcní (bilanční/fakturačni. jiné):
způsob dodávky:

d) l)odávka vody pni al ala
dodávka ín!řena v mislč:
typ mčřcní (bilančnl/í"akliiračni, jim"):
doílávku vor!ly pi'o TV si za.ji!:lauje odběratel:

e) I)odávka elekírieké eíiery,{e pro potřebu ítpelíiého zařízemi
dtxlávka rn5ten:a V inistě:
(yp mčřen{ (bilmičnl/ffiturační, jíné):
k přcrakturaci dodavaleli lelx:Iné eíicrgie:

mčřič tepla prn (IT s' OM ('.ajkovského 16
I'akturačni

mčřičl tepla pro TV iia tep.tňío3i Ča3kovsk:ho 16
íakmíačm pro více 0M

víídomčr prO dopííu«íčni do s)aslému na tep.zdroji čajkovskóho l b
bilančni
híudcná voda

vcidúim'r pro IV na tcp. zíln>jí čajkovského 16
iakiumeni pro více 0M
M:

clekíromčr umís(čný v el. tozvaůěď3i na !ep. zdro3i «l3kOv!IkéhO 16
bilančm
Nl:

Osiaiiíí náležiíosíi přihíá!íky jsou uvedeny v čásli A Přihlá!iky k ndbčru lepelné cmrra,ic.

Vyho{ovil:

Datum:

dodavatel odběratel

íismc«/L'm::
livR..':.
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Příloha č.3

PLATEBNÍ KALENDÁŘ ZÁLOH PRO ROK 2017
Daňo4 do'klad
Platební kalendář

č.smlouvy :
č.odběrateie :

040/17T

50040

Ič0: 00299308

001)AVÁ'TELi

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
lanskélio 469/8, Povcl, 779 00 0lomouc

[č0: 4767751 I Díč: CZ476775? l

Zapsáno v obdiodnlin rejsířlku, veďciíém
Krajským soudem v Oslravě , sp.;tn.: B/872
čislo Wtu/kód baiik?:
0DBĚRaTEt-:
Statutární město Olomouc
Horní nám5st( 583, '779 1 '1 CMomouc

otč: CZOO299308

Stmtutární město Olomoue
Horní nílměsff 583
77911 0lornouc

člíilo účíu/kód banky:

Dodavatel a odbčratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v roce 20) 7:
A) Fakturační obdobf: měsíční.B) Termíny splatnosti 2áíůh, je3ŤCh Výše a Variabilní Symb03y jSOu uvedeny V následuj ícím rozpisu:
iJěcWobdoM Variabilnísvmbol Základdíině DPHl5%

05/2017 - 117055040
06/20 17 1 17065040
07/20 17 ] 17075040
08/20 17 1 17085040
09/?0 17 l 17095040
10/2017 117105040
l l/2017 117] í5040
12/2017 117125040

?; 0 # - - -# Ř II!' l /r{
Celkeyn 'Kč Splatnost do

05.05.2017
05.06.2017
07.07,2017
07.08.2017
05.09.2017
05.lO.20l7
06.1l.2017
05.l2.20i7

C) Výše záloh je stariovena na základě sjednaného odběru tepelné energie na všech odběrných mlstcch odběrate?e s měsíčn!m
fakturačním obdob[m.

D) Na ťaktuře bude odečtcna skutečná poskytnutá záloha.E) Pří zrněně cen tepelné energie je dodavatel oprávnčn stanovit riovou výši záloh.F) Pro potřeby Kontí'olniho hlášenJ povúujeme Variabjlní synnbol za Evidenční číslo daňového dokladu.
Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy na dodávku a odběr tepelné e.ncrgic.

Dodavatel:
Odbětatel:

V Olomouci dne:..,........................ V. .dne.**-***--:---****-----'-;-*y*a*****-I

Za dodavatele
Za odbčratele
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Příloha č.4

OLTERM & TD Olomoue, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 0lonxouc
ODB'ĚROVÝ DIAGRAM

smlouva č. 50040

ke Smlouvě o dodávce tepelné cnergie č. 040/1 7T

Platnost pro rok: 2017
pro OM č,: I.20í-320/11.0
Název OM: Radniee, Horní námbi{
Sazba:

Předpoklad ninobtví odběru tepelné energie pro rok 2017
Měsíe

Byty l Byty l Ne,by5 i NebytyJ -a['eplo ?ep????- Sje?6je?k'?UT i TV i UT i TV ? celkem icelkem i výpočetstáléhoplatu i (GJ) l
(GJ) I (GJ) I (GJ) I (GJ) l byty I nebm I-..- - ??-? ? -lnebyty -' -J- ?by??..'? (?

Leden I r
Unor Ť

Březen

Dube?-ri 1 I
l

?

erVCn. ť-+ l
l

'CrVeneC l lf t
I -+- l

1
l

en í
Lrstol T í

l
CelŘem í - T -l - I I I

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-lí sjednán, zůstávaJí tímto odběrovým d}agramem nedotčena.
Dodavatc{: Odběratel :

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

l
I
l
l
l

ž
l
l

)

--- - - - --'= ?----- ---- --- - ------ --'*----Ť-------ú'---I=-:--I-- -:-'*----4----!---------4 * ----?----** odbčratel
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Příloha č.4

OLTERM & TD Ojomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 0lomouc
ODBĚROVÝ DIAGRAM

smlouva č. 50040

kc Smlouvě o dodávce tcpe!né cnergie č. 040/17T

Platnost pro rok: 2017
proOMč.: ?308-2.10/111
Název OM: Štursoví« l
Sazba:

Předpoklad množsíví odběru tepelné energ'ie pro rok 2017

í-=-l
l Unor

Bl

?
??

--- -l

Byty Byty Nel»yty Nebyty Teplo Teplo SJednanyvykon(MW) SJednanyobJeínUT TV UT TV celkem celkem vypoěetstaléhoplatu (GJ)

(GJ) l (GJ) l (GJ) I (GJ) I byty l nebyty

-F-ffl
-f- l

l
l

W- ? t-?nebyty -Thy
.LHI
l -T

I

??doďávíty '

Práva a povimiost{ vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjednán, zůstávají tímto odběrovým diagramem nedotčena.
Dodavatel: OdMratel:

V Oloi'nouci dnc: V .............................................. dne:

,;.-a-j'00l =* )0---. ***--*.*****»**.=-a*«'*** *+*--%;-,;,.*;?%*.--;1*,;)--00 0 0- i- **:-*-'*a*--*--*----?0?Ý '=** =***---aů(Iběratel



Sndouva o dndávce tcpchJ energre @ 9LyEg;y.q
híí;OVI {ka.{kku*{{

Strana l t l

Příloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 0lomouc
ODBĚROVÝ DIAGRAM

smlouva č. 50040

kc Smlotiv' «> dodávcc tcpclné encrgic č. 040/l 7T

Plat:íiost' pro rok: 20'l7
pro OM č,: 1308410/] 12
Nhev OM: štursovs 1
Sazba:

J'řcdpoklad mno'ž.ství odběru tepelué energíc ípro rok 2017

?'?er':cn
-(X';veneC

Jrpen'

l

.1

Zar'ia ????'r,
én

ia?-'i'
.-...1

Prosincc ?'-??' ? i

Í

l

?-?--l
- . ....l

r
I

Í

-l-
l

J. '? ??
?..I..... ? ..

í
l

l

-Cclkem-

Práva a povlnnosti vypďý«aJící ze závazku odběru, byl-lí sjednán, zustávaJí tínito odběrovým diagramem ncdotčena.
Dodavatcl: Odběmcl:

V Olomouci dnc: V .............................................. dnc: ........................-...........

odběratcl
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Příloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 0lomoue
ODBĚROVÝ DIAGRAM

smloiiva č. 50040

ke Smlotivě o dodávce tepelné cnergic č. 040/l 71?

Platnost pro roki 2017
pro OM ě.: I?Sl9-0.10/280
Název OM: Čajkovského 16
Sazba:

Předpoklad mnobtví odběru tepelné energňe pro rok 2017
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Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-IJ sjednán, zůstávají tímto odhěrovým diagramem nedotčena.
Dodava(el: Odběratel:

V Olomouci dne: V .............................................. dne:

-'--4..-.----..----------4 ..-r--.-'}----.--------.vl=--=----!-0-Í!!------- - =------'--------}--'----.--.5+?---;-) odběratel



:l 9!.:!!!!!!PSmlouwx o dothžvce tepelné energie Př(loha č. 5

zdroj: 120'l-320/000 Radnice,Hornínám. zm!nač.:

1 . teplotrí křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

l

Teplotní křivka

:I?Tl-L=h'-i-x: l : ?í+l?- : ' r?:4i

8642
Venkovnl teplota ('C)

2. režim provozu zdroJe:

a} režím topení: základni (16 hod.):
prodloužený (í7 hod.):
celodennl (24 hod.):
noční útlum:

ztížené podmlnky:
jiný:

od 5,oo hod. do 18,oo hod.
od 5,oo hod. do 22,oo hod.

od 18,oo hod. do 5,oo hod. ňé
ZĚ

Datum platnosti od: 13. leden 2003

Dodavatel:
OLTERM&TD Olomouc, a.s.

podpis

Odběratel: Statutámí město Olomouc
číslo smlouvy: 040I17T
Datum:

podpís:

aŮenkovnÍ te'ploŤa'Í -161 141 12 10 8 ! 4 ,,g .o,z? -4 -q,.-í> -íC! -í:.,,ía -ís
teplota-v;dy Ůť'

denní ' ÁO 42 44 48 48 50 53 66 6Č) 63 66 69 72 75 78 sg 82

 nočrí'ú-tÍum -45 48 51 5a 57 60 63 6g 67



Smlouva o dodávce tepelné energk Př«oha č: 5 @ ggEp0%?.p{@?t*?».l.Á s;I+Íl{'Ill

zdroj: isoa-zíoyooo VSštursoval(MMOL) změnač.: í?
požadavek e-maNe?mz2.l2.20l3

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

Teplotní křivka

'Iuli

? 16 14 12 10 8 6 42

Venkoml Isplota ('C)

T
l

2. ražim provozu zdroie:

a) režim topeni: základní (16 hod.): od5,oohod. do21,oohod.
prodloužený (17 hod.): od 5,oo hod. do 22,oo hod.
celodenní (24 hod.§:
útlum: dle časovéhp plánu a venkovních teplot p
ztížené podmlnky:
J}ný: po od4,oohod. dol7,oohod. [?

út-pá od 5,oo hod. do 17,oo hod.

b) rezim ohřevu TUV: základni (16 hod.):
prodloužený (17 hod.):
celodenrí (24 hod.):
noční útlum:

jiný:

3.prosineí, 2014Datum platnosti od:

Dodavatel:
OLTERM&TD Olomouc, a.s.

podpis:

od5,oohod. do21oohod.
od 5,oo hod. do 22,oo hod.

od 23,oo hod. do 5,oo hod.

Odběratel: Statutární mésto Olomouc

číslo smlouvy: 040/1 7T
Datum:

podpís:

' venkovní ffi51ot'i išl 14 12J io s e q 2 0 -2 -4 .76 . -s -32 -!2 -ií .16
teplota vody ÚT

dennÍ 37 39 40 -42 4Á 45 '47 48 50 52 54 56 57,5 59 a 6i 63 es

útlum 40 41 43  4í 45 46 48 49 so



;, q,;"<pgqpI??l??{ I?Th{Ť*u0llSmlouva o dodávce íepelné energíe PHioha č. 5

zd rQÍ : í5'l9-0í0/000 Čajkovského 16 změna č.:

1. teplotní křivka (závíslost teploty topné vody na venkovní teplotě):

l

Teplotní křivka
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Venkovrií íepíota (aC)

2. režim provozu zdroje:

a) režim topení: základní (16 hod.):
prodloužený (17 hod.):
celodennl (24 hod.):
nočnl útlum:

ztížené podmínky:
jiný:

b) režim ohřevu TUV: základnl (16 hod.):
prodloužený (í7 hod.):
celodenní (24 hod.):
noční útlum:

jíný:

od5,oohod- do21,oohod.
od 5,00 hod. do 22,oo hod.

od 23,oo hod do 5,oo hod

od 5,oo hod.
od 5,oo hod.

do 21 ,oo hod.
do 22,oo hod.

ňH

27.září 201 1Daturn platnosU od:

Dodavatel:
OLTERM&TD Olomouc, a.s.

podpis

Odběratel: Statutární mésto Olomouc
člslo smlouvy: 040/17T
Datum:

podpis:

', -ve;'ÍoÝni-ěep'ÍÍoffi: 16 14 12 10 -8 8.4 2 0 -2 -4--ě -8-10 -1.2 ,14,16
. - tejÍotavqjjUÍŤ

denm '36 ' -'46 43 46 49 52 , , ,55 57 60 62 - 64 l'  '

i 66 68 - 72 -74 .76 78

" noční útluml 37 39 41 43 45 47 -49 5i 53

!
2



Sínlouva o d«iáw:e íep«ltÁ enúrgie :, 94%ER@p.D
Příloha č* 6

POVEŘENÍ ODBĚRATELE
ve smyslu ustanovení bodu A4.6.

smlouvy o «lodávce tepelné energie
ěíslo 0401}7T

ODBERATEL

Statutární město Olomouc
Homí námčstí č.p. 583, 779 I] Olomouc
00299308

Qdběratel:
Firma/jméno:
Sídlo/adresa:
Ič0/Rč :
Zastoupena:

tÍmto pověřuje

za odběrná místa: Radnice, Horní náměstí - (I201-320/l 10), Kateřinská 8 - (I201-za odběrná místa: Radnice, Horní náměstí - (I201-320/l 10), Kateřinská 8 - (I201-350/110), štursova 1- (I308-210/111, I308-210/112), čajkovského ?6 - (?519-
010/280)

jako pověřeného zástupce pana (paní)
jméno a příjmení: ...........,....,...,,.....,............... datum narozcnf:
kontaktnfadresa: ..............................,.................,,..,...,,,..,,...,,,.,,,.,,,,,,,
kontaktnítelefon: ............................. kotítaktnfe-mail: ..,.........................

jednánirn s poveřeným zástupcem dodavatele při řešení záležitostí týkajících se
podmínek dodávky a paramctraů teplonosnó látky v souvislosti s plněnfm ustariovcní
predrnětné smlouvy a pro komunikaci s tepelným dispečinkem dodavatele.

1) Výslovnějepakpověřenáosobaoprávněna:
ke sjednávání příloh a v nich uvedených údajů v rozsahu:

a) Příloha č. l ,,Ceny tepelné energie" ANO - NE*
b) Příloha č.2 ,,Přihláška k odběru tepelné energie? ANO - NE*
c) Příloha č.3 ,,Platební kalendář záloh? ANO - NE*
d) Příloha č.4 ,,Odběrový diagram" ANO - NE*
e) Příloha č.5 ,,Teplotnf diagramy" ANO - NE*

k provádění kontrolních činností ve smyslu ustanovení bodu A4.8. a bodu
B2. 12. smlouvy.

2) Jiné:

V .................... dne:

/ odběratel /

Pověření přijímAm. Vpřfpadě mé nepřítomnosti se zavazuji dodavateli tuto
skutečnost oznámit a sdělit kontaktnť osobu pro neodkladné faktické úkony
v souvislostí s dodávkou tcpelné energjc po dobu mé nepřítomnosti.

V .......,..........., dne:

/ pověřená osoba /
' Nehodící se škrtněte



.Súloírva o dodrhace repeliíí' encrgic
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Příloha č.8

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 0lomouc

Seznam odběrných rníst ÚT a TV
číslo odběrateie: 50040

Scznai'n odběn'iých míst, na které se vztaliuje kupní siiilouva: č. 040/ I 7T
čfslo odběrného rnfsta: zkráceiiý název odMrného i'nísta: číslo z.droje:
1.201-3.20/'l 1.0 1201-320/000

1201-350/l í0 ?20.l.-350/000
?308-2?0/l1.1 ť308-210/000
í308-210/112 íaos-:q 10/000
15 k9-0ŘO/280 ?5 19-Ol O/000

Seznam í?hsahuje eelkem 5 odběrných míst.

Seznam odbérných míst 3c platný ke dni 01.0 5.2017.Do3dc-Ii ke ziněně v roz.sahu sjednaných odběrných míst, platnost ?ohoto seznamu zaiíiká. DoJavatel vydá aliualizovaný
seznam odberných míst v souladu se smlouvou o dodávce tcpelné energie.

názcv zdroje:

V Oloi'noucí dne :.

Za dodavatele
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