
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Region Severní Morava, Elektrárenská, 709 74 Ostrava - Třebovice

Číslo smlouvy: 75542

DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA
pro odběrné místo: B 040-685/016

Platnost pro rok: 2017
Název OM: Formana 45 ZŠ (4592)
Sazba:

Tepelná energie v GJ kW sjednané pro výpočet stálého platu GJ sjednané pro výpočet 
stálého platu

nebyty byty nebyty byty
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen &
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
ROK

nebyty byty
podlahová plocha (m2)
podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování
počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií
podíl dodaného tepla (%)

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry 
podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně".

Zmocněnec odběratele projednání ..........-.................. ....... ............... ................................................................................. ■......................
(jméno) (telefon)

Další ujednání:

Ostrava- Třebovice dne 12.12.2016
V eolia Energie ČR, a.a. 
Docrínn Spverní Morava

v ..... .....................................dne k

Za odběrateli8 ’/ji o r g a n iz a c eZa dodavatele
Ing. Zdeněk Medřický

obchodní náměstek



Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Region Severní Morava, Elektrárenská, 709 74 Ostrava - Třebovice

Číslo smlouvy: 75542
DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA

pro odběrné místo: B040-685/517

Platnost pro rok: 2017
Název OM: Formana 45 ZŠ (V4592)-TUV
Sazba:

nebyty byty
podlahová plocha (m2)
podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování
počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií
podíl dodaného tepla (%)

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry 
podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně".

Zmocněnec odběratele projednání ................■............ .......;..i............................................................................................. ;.....................
(jméno) (telefon)

Další ujednání:

Ostrava - Třebovice dne 12.12.2016 v  j ne

" a i o i i i S S i S i i i í M H m W J I S I S —-Za dodavatele
Ing. Zdeněk Medřický

obchodní náměstek



Číslo smlouvy: 75542
DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA

pro odběrné místo: B040-685/518

Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Region Severní Morava, Elektrárenská, 709 74 Ostrava - Třebovice

Platnost pro rok: 2017
Název OM: Formana 45 ZŠ (V4592)-TUV
Sazba:

Tepelná energie v GJ MW sjednané pro výpočet stálého platu GJ sjednané pro výpočet 
stálého platu

nebyty byty nebyty byty
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
ROK

nebyty byty
podlahová plocha (m2)
podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování 1
počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií
podíl dodaného tepla (%)

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry 
podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně".

Zmocněnec odběratele projednání ..............:.........•.......... .........................?...............................................................................................
(jméno) (telefon)

Další ujednání:

Ostrava - Třebovice dne 12.12.2016 ubchodni útvar
—. T3 c + r * i  r - ,

Za odběratele p ř ís p ě v k o v á  o rg a nZa dodavatele
Ing. Zdeněk Medřický

obchodní náměstek



Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Region Severní Morava, Elektrárenská, 709 74 Ostrava - Třebovice

Číslo smlouvy: 75542
DIAGRAM NA DODÁVKU A ODBĚR TEPLA

pro odběrné místo: B040-687/908

Platnost pro rok: 2017
Název OM: SJ, tělocvična Formana (4863)
Sazba:

Tepelná energie v GJ kW sjednané pro výpočet stálého platu GJ sjednané pro výpočet 
stálého platu

nebyty byty nebyty byty
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
ROK

nebyty byty
podlahová plocha (m2)
podlahová plocha (m2) - pro rozúčtování
počet bytových jednotek zásobovaných tepelnou energií
podíl dodaného tepla (%)

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že nahlásí dodavateli každou změnu výměry 
podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Plnění odběru tepla podle tohoto diagramu je podmíněno uzavřením "Ujednání o ceně".

Zmocněnec odběratele projednání .............................................................................................................................................................
(jméno) (telefon)

Další ujednání:

Ostrava - Třebovice dne 12.12.2016
V dne . .4 ? . '. .^ . . '. .^  í

...............^•'•*peV'Kov.a..o.rg.8 fl7 2 ace
Za odběrateleZa dodavatele

Ing. Zdeněk Medřický
obchodní náměstek


