T e p l o s p o l a. s. Jindřichův Hradec

377 58 Jindřichův Hradec
DIČ CZ25171283

Vajgar 585/III.
IČO 25171283

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 896,
zápisem ze dne 1.1.1998.

DOPORUČENĚ!

Naše značka:

Všem odběratelům tepelné energie dodávané
společností Teplospol a.s. se sídlem v
Jindřichově Hradci, Vajgar 585/III.

Vyřizuje :
Ing. Kučera

Telefon/ linka:
384 371 110

Datum:
04.12.2015

Změny cen č. 47 ke Smlouvě o dodávce a odběru tepla pro vytápění a TV
Na základě aktualizovaného předpokladu nákladů a objemů dodávek tepelné energie pro období
roku 2016, které provedla společnost Teplospol a.s., Jindřichův Hradec v rámci kalkulace nových
předběžných věcně usměrňovaných cen tepelné energie (především s ohledem na předpokládaný
pohyb vstupních cen paliv, množství prodejů v rámci vývoje ekonomicky oprávněných nákladů)
přistupuje společnost k úpravě, změně cen tepelné energie, jak dále uvedeno*.
Ve smyslu uzavřené Smlouvy a dodatku na dodávku a odběr tepla pro vytápění a teplé užitkové
vody, přílohy č.3, článku II., odst.1.) až 6.) za účelem jejího sjednání Vám tímto příslušnou změnu
cen s platností a účinností ode dne 01.01. 2016 oznamujeme.
Tabulkové hodnoty cen k příloze č.3 Smlouvy, dodatku o dodávce a odběru tepla pro vytápění a
teplé užitkové vody se tak s platností a účinností od 01.01.2016 závazně mění takto:
Cenová lokalita
Přímé dodávky
Dodávky pro teplou
Dodávky pro teplo
Zdroj tepla
měřené na výstupu užitkovou vodu měřené
měřené na vstupech
z primární tepelné na výměníku nebo zdroji do objektů a TZPS
sítě pro výměníky Teplospol a.s. J. Hradec (tlakově závislé
ve vlastnictví nebo
předávací stanice)
správě kupujícího
Kč/GJ

Kč/GJ

Kč/GJ

1. Kotelny J. Hradec

---

---

596,-

2. Kotelna Dačice

---

---

580,-

3. Kotelna Suchdol nad Lužnicí I.

---

---

626,-

4. Kotelna Chlum u Třeboně

---

---

639,-

5. Kotelna Nová Bystřice
6. Kotelna 2, Třeboň, ul.
Vrchlického 1116

---

---

629,-

---

---

659,-

---

---

596,-

---

---

623,-

7. Kotelna 3, Třeboň, ul. Boženy
Němcové 1117
8. České Velenice („Bio Teplo
Czechia s.r.o.“)
Poznámky:

1

Ceny jsou uvedeny bez DPH v sazbě 15- ti % k datu 01.01.2016.
*Další úpravy předběžných cen za dodávky tepelné energie společností Teplospol a.s. vyhrazeny.

S pozdravem

Za dodavatele:
( Teplospol a.s.)

_______________________
Ing. Milan Kučera
člen představenstva a.s.

Kopie:
finanční účtárna a.s.

Telefon:+ 420 384 371 111
Fax:
+420 384 321 506

Bankovní spojení
č.ú.: 4908-251/0100 KB J. Hradec

IČ:
25 17 12 83
DIČ:CZ25 17 12 83
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T e p l o s p o l a. s. Jindřichův Hradec

377 58 Jindřichův Hradec
DIČ CZ25171283

Vajgar 585/III.
IČO 25171283

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 896,
zápisem ze dne 1.1.1998.

DOPORUČENĚ!

Naše značka:

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
9. května 1280
377 01 Jindřichův Hradec

Vyřizuje :
Ing. Kučera

Telefon/ linka:
384 371 110

Datum:
04.12.2015

Změna cen č.14 ke Smlouvě o dodávce a odběru tepelné energie a ke Smlouvě o dodávce
a odběru elektrické energie
Na základě aktualizovaného předpokladu nákladů a objemů dodávek tepelné a elektrické
energie pro období roku 2016, které provedla společnost Teplospol a.s., Jindřichův Hradec v rámci
kalkulace nových předběžných věcně usměrňovaných cen tepelné a elektrické energie (především s
ohledem na předpokládaný pohyb vstupních cen paliv, energie a množství prodeje v rámci vývoje
ekonomicky oprávněných nákladů) přistupuje společnost k úpravě, změně cen, jak dále uvedeno*.
Ve smyslu uzavřené Smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie a Smlouvy o dodávce a odběru
elektrické energie, článku II., bodu 1.) až 3,4) za účelem jejího sjednání Vám tímto příslušnou změnu
cen s platností a účinností ode dne 01.01. 2016 oznamujeme.
Smlouva o dodávce a odběru tepelné energie a Smlouva o dodávce elektrické energie se tak s
platností a účinností od 01.01.2016 závazně mění takto:
Cenová lokalita
Dodávky pro el.energii
Dodávky pro tepelnou energii
Zdroj energie
z EGC do plavec. bazénu
z EGC do plavec.bazénu
čp.865/III. JH
čp.865/III. JH (primér)
Kč/kWh
Kč/GJ
Zdroj EGC č.p. 865/III.
Jindřichův Hradec

1,70

---

410,-

Poznámky:
Cena je uvedena bez DPH v sazbě 15 % u tepelné energie a bez DPH v sazbě 21 % u elektrické
energie k datu 01.01.2016.
*Další úpravy předběžných cen za dodávky tepelné a elektrické energie společností Teplospol
a.s. vyhrazeny.
S pozdravem
Za dodavatele:
(Teplospol a.s.)
________________________
Ing. Milan Kučera
člen představenstva a.s.
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