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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie
číslo TE 001/2013 ze dne 01.01.2014

Cenové ujednání pro rok 2018

l) Služby Hnojník, o.p.s.

Sídlo:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel.spojení:
E-mail:
( dále jen ,,dodavatel" )

Hnojník 67, 739 53 Hnojník
Renátou Klodovou, ředitelkou společnosti
29458242
CZ29458242
čsob český Těšín,č.ú.

2) Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

SIdlo:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel.spojeni:
E-mail:
( dále jen ,,odběratel" )

30.dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele
75151502
CZ75151502
ČNB Ostrava,č.ú.

I.
Cena tepelné energie

1. Cena tepelné energie je kalkulována a sjednána v souladu s článkem 5.1. smlouvy.

2. Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny ve výši 495,- KČ/GJ
(bez DPH).

3. K cenám bez DPH bude přičtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle platné
legislativy v daném účtovacím období.



Adresa pro zaslání faktury (adresa odběratele): Krajské ředitelství policie
Moravskos|ezského kraje, 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostřava

4. Případnou změnu cenových ujednání dodavatel odběrateli navrhne nejpozději do 30
dnů, před jejím uplatněním.

5. Budou-li smluvní strany v prodlení jakéhokoliv peněžitého závazku, činí úrok
z prodlení 0,05 % z dlužné Částký za každý den prodlení až do úplného zaplaceni.

6. Dodávka tepelné energie je během účtovacího období, ti. leden-prosinec, hrazena
formou záloh s tím, že splátkový kalendář, a tím i výše záloh, je uvedena v Části II.
tohoto ,,Cenového ujednáni"'.

II.
Dohoda o zálohách

1. Smluvní strany se dohodly, že odběratel dodavateli bude poskytovat dňči platby ročního
plněni za dodávku tepelné energie ve formě záloh.

2. Celková roční zálohová částka činí 40.000,- KČ (včetně DPH).
Platby budou zasílány na výše uvedený účet dodavatele, pod variabilním symbolem:
0012018.

3. Odběratel se zavazuje hradit zálohy za dodávku tepelné energie v dohodnutých
niže uvedených terminech:

Splatnost
15.03.2018
15.10.2018
Celkem:

výše zálohy ( KČ vČ.DPH 15%)
20 000,- kC
20 000,- kC
40 000,- KČ

4. Dodavatel se zavazuje provést konečné roční vyúčtováni zálohových faktur do 28.2.
nás|edujÍcÍho roku.

za dodavatele
V Hnojníku dne: 26.2.2018

za odběratele
V Ostravě dne:


