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v příloze Vám zasíláme Cenové ujednání pro rok 2012. Toto cenové ujednání, včetně
rozpisu záloh, je nedílnou součástí smlouvy na dodávku tepelné energie a nahrazuje cenové
ujednání, jehož platnost končí dne 31.12.2011. Jedno Vámi podepsané vyhotovení, prosím,

zašlete obratem zpět na naši adresu.
Avia Energo, s.r.o. je nucena s ohledem na zvýšení cen vstup6, a to především nákupu
tepelné energie, elektrické energie, vodného a stočného, zvýšit předběžnou cenu pro
r. 2012 na cenu 510,60
Kč bez DPH/GJ. V případě, že by došlo během r. 2012
k poklesu cen vstup6, budeme samozřejmě reflektovat tuto změnu do ceny ~epla. Nákupní
cena tepelné energie se od dodavatel6 již zvýšila od 1.11.2011.
I přes tento nár6st však ceny tepla od naší společnosti z6stávají na přijatelné úrovni, a to
především z d6vodu, že náklady související s objektovou předávací stanicí pro vaše odběrné
místo jsou započítány v této ceně.
V souladu s nově platnou legislativou je Avia Energo, s.r.o. od 1. ledna 2012
účtovat vyšší sazbu DPH.

povinna

Žádáme Vás o zajištění plateb ve smluvně sjednaném termínu vždy k 15. dni
kalendářního měsíce na bankovní účet 2106499494/2700.
V tomto roce naše společnost dokončila celkovou rekonstrukci rozvod6 tepelné energie na
sídlišti v Letňanech. Náklady na tuto rekonstrukci nejsou d6vodem zvýšené ceny. Zvýšené
náklady v ceně tepla související s rekonstrukcí jsou vykompenzovány především snížením
ztrát na rozvodech.

Avia Energo, s.r.o.
Jan Švíbek
provozní ředitel

Avia Energo, s.r.o.
IČ:24694550, DIČ:CZ24694550
se sídlem Beranových 140, 199 03 Praha 9 - Letňany
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166692
bankovní spojení: UníCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu 2106499494/2700, SW 1FT: BACXCZPP, IBAN: CZ93270000000021 06499494
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AviaEnergo
DODATEK č. 7
KE SMLOUVĚ O DODÁVCE TEPELNÉ ENERGIE

č. S 0069/06/5510

Dodavatel:
Avia Energo, s. r. o.
se sídlem Praha 9, Letňany, Beranových 140, PSČ 199 00
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166692
IČ: 24694550
DIČ: CZ24694550
zastoupená Alenou Pospíšilovou na základě plné moci
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a s. pobočka Praha, č. ú. 2106499494/2700
Odběratelé:
Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany
se sídlem Praha 18, Letňany, Místecká 450, PSČ 19900
zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, odd. S, vI. 5461
IČ: 27213498
bankovní spojení: 2400061864/2010

a
Společenství pro dům čp. 451, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany
se sídlem Praha 18, Letňany, Místecká 451, PSČ 19900
zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, odd. S, vI. 5696
IČ: 27236552
bankovní spojení: 51-1041970227/0100

I.

Preambule
Smluvní strany uzavřely s účinností od 1. 11. 2006 smlouvu
S0069/06/5510, ve znění dodatků č. 1-6 (dále jen "smlouva").

II.

o dodávce

tepelné

energie

č.

Změna přílohy č. 3 ke smlouvě
S účinností od 1. 1.2012
nahrazují tímto zněním:

se ustanovení přílohy č. 3 ke smlouvě (cenová doložka - cenové ujednání)

"Cenové ujednání pro rok 2012
Cena tepla se na období od 1. 1. 2012 sjednává v souladu s rozhodnutím
takto:

ERÚ č. 212011 a smlouvou

a) Předběžná cena tepelné energie pro rok 2012 je stanovena ve výši 510,60 Kč/GJ bez DPH.
b) Odběratel je povinen uhradit dodavateli výslednou cenu tepelné energie uvedenou ve vyúčtování
za kalendářní rok, které provede dodavatel v souladu se smlouvou.
c) Výsledná cena tepelné energie pro účely vyúčtování bude stanovena dodavatelem v souladu
s právními předpisy na základě skutečně vynaložených nákladů a skutečného množství dodaného
tepla a bude obsahovat ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk".

III.

Změna přílohy č. 4 ke smlouvě
S účinností od 1. 1.2012 se ustanovení přílohy č. 4 ke smlouvě (rozpis záloh) nahrazují tímto zněním:
"Rozpís záloh - splátkový kalendář
V souladu s článkem IV. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly, že odběratel
bude dodavateli
poskytovat dílčí platby ročního plnění za dodávku tepelné energie ve formě měsíčních záloh.

Celkový plánovaný odběr tepelné energie na kalendářní rok 2012: 2333 GJ
Celková roční zálohová částka:

1 356 000 Kč včetně DPH

Odběratel se zavazuje hradit zálohy za dodávku tepla na účet dodavatele
splátkového kalendáře, a to vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce:
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"ednání

Odběratel je povinen
davateli teplonosné médium (vodu). Odběratel je povin
nit neoprávněnému odběru teplonosného
d z tepelné sítě či úniku
sného média ze zařízení odběratele. Odběratel je povinen uhradit do a
. o utu ve výši 75,9 Kč za každý m3
teplonosného média. o který bude snížen o .
onosného m
s/edku porušení povinností
odběratele. Úhradou smluvní
ni dotčena povinnost odběratele uhradl
. cenu tepelné energie dod
rednictvím teplonosného média ani povinnost k náhradě způsobene
o

v
V.

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je účinný od 1. 1.2012.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
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Alena POSPišEá
na základě plné moci
Avia Energo, s.r.o.

Mgr. Martin Drtina
Zuzana Wallterová
předseda výboru
místopředseda výboru
Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany

Jitka Lepiarzová
Roman Fojtík
předseda výboru
místopředseda výboru
Společenství pro dům čp. 451, ulíce Místecká, Praha 18 - Letňany

Avia Energo, s.r.o., IČ: 24694550, se sídlem, Beranových 140, 19900, Praha 9 - Letňany,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 166692, jejímž jménem jedná Michael Saran, jednatel (dál jen "zmocnitel")

Alenu Pospíšilovou, datum narození 19. 11. 1956, trvale bytem Krausova 604, 19900 Praha 9
(dále jen "zmocněnec")
k zastupování zmocnitele při uzavírání dodatků ke smlouvám o dodávce tepla, uzavřených mezi zmocnitelem či společností AVIA, a.s. jako dodavateli a příslušnými odběrateli.
Zmocněnec je zejména oprávněn jednat s odběrateli a uzavírat dodatky ke smlouvám o dodávce tepla, kterými budou smlouvy o dodávce tepla změněny či zrušeny.

Avia Energo, s.r.o.
Michael Saran
jednatel

Odběrový diagram na dodávku tepelné energie pro r. 2012
Dodavatel:
Avia Energo, s.r.o.
Společenství pro dům č.p. 450
Místecká, 19900 Praha 18

Beranových 140, 199 03 Praha 9
IČ 24694550
Rejstřík:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 166692
Bankovní spojení:
č.ú.21 06499494 / 2700

Odběrné místo:
IČ 2721 3498

Společenství pro dům č.p. 450
Místecká , 19900 Praha 18
Společenství pro dům č.p. 451
Místecká , 199 00 Praha 18
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