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Dodatek č. 22 kc smlouvě 0 nájmu č. 134

l ístnnovenl smlouvy se mení n doplnuje takto:

l, n) \'_\'še nájmu je .xtnnmenn „mie—nc. Naljelnne si smltn ní strun) sjednz'nnjí \e \ýši
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Pmnzljimulcl Nájemce



x'ysom skotu Dansko - 'I echmcka univerzita Ostrava, 17. hstopadu 15/2172. 708 33 Ostrava- Poruba

[Myto-„nici s1u)byza$hnvovacislužby Studentská 1770/1, 700 32 Ostrava Poruba

vypocmvy list na období od 1. 2. 2018 do 31.1.2019

Evidenční Čislo: 134

Pronajimatel:

Vysoka Škola báňskafTechmcka umverzita Ostrava

ustopzauu 15.12172

08 33 Ostrava - Poruba

17K2<C761989100

Předmět

Rozpis služeb spojených s nájmem:

Cena bez DPH/mesic

Nájemce:

EKONSPOL (ZZ sr o

Demsova 639/2

702 00 Ostrava

|O 640 85 368

DIČ 0264085368

Sazba DPH (%)

 

 

 

 

  

 

 

       
 

 

župu ÍÍĚQMÍŽ'O bBKCflm?"(1&311'365/12 1 737.40 15

Vod „stoč 0„030mB/osobodeď903.*22dni*67,22Kč/r 479.14 15

Mezisoučet s 15% sazbou 2 216,54 15

L1 b' e'gb f1 85KcnkWh‘1/T21kWh/den‘22dm’ 1 385.67 1

Odpady 1790 KC/kontemer/més /3 596,67 21

lmemet 500,00 21

Nájemné 102m2*1000Kč/m2/12 8 500,00 21

Mezisoučet s 21% sazbou 10 982,34 21

Daňová rekapitulace: sazba DPH DPH/měs. DPH KC/mésic

Sluzby spojené s nájmem 150,4 2 216.54 332.48 2 549 03

, _ 21 % 10 982,34 2 306.29 „, 13 2887.63

(Ze!kem __ 13198.88 2 6387/ , 777771£31.65

Haiefove vyrovnání __v _ 03)

Colkem
15 838,00

Celkem k úhradě za měsíc [ 1 ] 1 15 838,00  

30 1 2018

/pracovaia Ivana Bekarkova

V Ostravě

 


