
Příloha č. 19 ke smlouvě č. 2/2012

Předpis záloh na dodávku tepelné energie pro rok 2018 v Kč

měsíční čtvrtletní
s daní s dani

leden 15 000

únor

březen

duben 15 000

květen

červen

červenec 15 000

srpen

září

říjen 15 000

listopad

prosinec

Měsíční záloha je splatná do 25. dne běžného měsíce 
Čtvrtletní záloha je splatná do 25. dne běžného měsíce.
Při platbě uvede odběratel jako variabilní symbol platby číslo zálohové faktury. 
Číslo účtu dodavatele je 78 - 1270020217/0100 KB Tábor.

ve Veselí nad Lužnicí dne 30. 11. 2017

Příloha č. 19 ke smlouvě č. 2/2012

Předpis záloh na dodávku tepelné energie pro rok 2018 v Kč

měsíční čtvrtletní
s daní s dani

leden 15 000

únor

březen

duben 15 000

květen

červen

červenec 15 000

srpen

září

říjen 15 000

listopad

prosinec

Měsíční záloha je splatná do 25. dne běžného měsíce 
Čtvrtletní záloha je splatná do 25. dne běžného měsíce.
Při platbě uvede odběratel jako variabilní symbol platby číslo zálohové faktury. 
Číslo účtu dodavatele je 78 - 1270020217/0100 KB Tábor.

ve Veselí nad Lužnicí dne 30. 11. 2017

Příloha č. 19 ke Smlouvě č. 2/2012

Předpis záloh na dodávku tepelné energie pro rok 2018 v Kč

měsiční čtvrtletní
e daní S dani

leden 15 000

únor

březen

duben 15 000

Květen

červen

červenec 15 000

Srpen

Září

říjen 15 000

listopad

prosinec

Mesíční zaloha ie Splatna' do 25. dne beżneho mesice
Čtvrtletní Zaloha Je Splatna' do 25. dne beżneho mesice.
Při platbě uvede odberatel jako variabilní Symbol platby číslo zalohove faktury
Císlo účtu dodavatele je 78 - 12ìˇ002021í'i0100 KB Tabor.

ve Veselí nad Lužnicí dne 30. 11 2017



Příloha č. 18 ke smlouvě č. 2/2012

Kalkulační cena tepelné energie pro rok 2018 v Kč/GJ

teplo

kotelna Kl. - Zastávka 
kotelna plynová

619,82 s DPH
619,82 s DPH

Kl - mediem teplovodu je otopná voda s tepelným spádem 92,5/67,5 C.

Teplota otopné vody je závislá od venkovní teploty /klimatické podmínky/.
Provozní tlak otopné soustavy 360- 420 Kpa, objemový průtok media 120- 160 m3/hod.

PK - mediem teplovodu je otopná voda s tepelným spádem 92,5/67,5 C.

Teplota otopné vody je závislá od venkovní teploty /klimatické podmínky/.
Provozní tlak otopné soustavy 380- 440 Kpa, objemový průtok media 200 - 280 m3/hod.

Nasmlouvané množství tepla pro rok 2018 v GJ

I. čtvrtletí
II. čtvrtletí
III. čtvrtletí 
!V. čtvrtletí

plynová kotelna /celkem /
I. čtvrtletí
II. čtvrtletí
III. čtvrtletí
IV. čtvrtletí

Rezervní tepelný výkon pro rok 2018 Kl. 10 GJ

kotelna Kl. - Zastávka /celkem /
teplo

97

plyn GJ

ve Veselí nad Lužnicí dne 30. 11. 2017

Příloha č. 18 ke smlouvě č. 2/2012

Kalkulační cena tepelné energie pro rok 2018 v Kč/GJ

teplo

kotelna Kl. - Zastávka 
kotelna plynová

619,82 s DPH
619,82 s DPH

Kl - mediem teplovodu je otopná voda s tepelným spádem 92,5/67,5 C.

Teplota otopné vody je závislá od venkovní teploty /klimatické podmínky/.
Provozní tlak otopné soustavy 360- 420 Kpa, objemový průtok media 120- 160 m3/hod.

PK - mediem teplovodu je otopná voda s tepelným spádem 92,5/67,5 C.

Teplota otopné vody je závislá od venkovní teploty /klimatické podmínky/.
Provozní tlak otopné soustavy 380- 440 Kpa, objemový průtok media 200 - 280 m3/hod.

Nasmlouvané množství tepla pro rok 2018 v GJ

I. čtvrtletí
II. čtvrtletí
III. čtvrtletí 
!V. čtvrtletí

plynová kotelna /celkem /
I. čtvrtletí
II. čtvrtletí
III. čtvrtletí
IV. čtvrtletí

Rezervní tepelný výkon pro rok 2018 Kl. 10 GJ

kotelna Kl. - Zastávka /celkem /
teplo

97

plyn GJ

ve Veselí nad Lužnicí dne 30. 11. 2017

Příloha č. 18 ke Smlouvě č. 2/2012

Kalkulačni cena tepelné energie pro rok 2018 v KčIGJ

teplo

kotelna KI. - Zastávka 619,82 S DPH
kotelna plynová 619,82 s DPH

KI - mediem teplovodu je otopná voda 5 tepelným Spádem 925/675 C.
Teplota otopná vody je závislá od venkovní teploty /klimaticke podmínky/_
Provozní tlak otopná Soustavy 360~ 420 Kpa. obiemovy prutok media 120 ~ 160 mB/l'ıocl

PK - mediem teplovodu je otopná voda S tepelným Spádem 925/675 C.
Teplota otopné vody je závislá od venkovní teploty /klimaticke podmínky/l
Provozní tlak otopná Soustávy 380- 440 Kpa objemovy prutok media 200 - 280 rtů/hod.

Nasmlouvanë množství tepla pro rok 2018 v GJ
teplo

kotelna Kl. - Zastávka /celkem / 97
I. čtvrtletí
Il. čtvrtletí
lll. (čtvrtletí
tv. Čtvrtletí

plynová kotelna [celkem /
I. čtvrtletí
Il. čtvrtletí
Ilí. čtvrtletí
IV. čtvrtletí

Rezervni tepelný vykon pro rok 2018 KI. 10 GJ
plyn GJ

ve Veselí nad Lužnicí dne 30. 11. 2017




