Dohoda o přeúčtování nákladů
Smluvní strany:
Dodavatel:
Kulturní dům Kopřivnice, příspěvková organizace
se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, PSČ 742 21
zastoupena Ing. Adrianou Polarczyk, ředitelkou
IČ: 66741122
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice, č. ú. 1767627399/0800
a
Odběratel:
Město Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, PSČ 742 21
zastoupené Ing.Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města na základě Směrnice
č. 9/2010 Podpisový řád Městského úřadu Kopřivnice ze dne 13.4.2010 vydané Radou
města Kopřivnice
IČ 00298077
DIČ CZ00298077
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
Subjekt je zapsán v živnostenském rejstříku
uzavírají tuto dohodu o přeúčtování nákladů:
1. Město Kopřivnice je výlučným vlastníkem objektu č.p. 225 na pozemku parc. č. 1628/1
v k.ú. Kopřivnice, ul. Štefánikova v Kopřivnici. Uvedený objekt je zapsán v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový
Jičín na listu vlastnictví č.10001 pro katastrální území Kopřivnice, obec Kopřivnice.
2. Zřizovací listinou ze dne 18. 12. 2000 ve znění následných dodatků byly příspěvkové
organizaci Kulturní dům Kopřivnice předány do hospodaření veškeré nebytové prostory
ve výše uvedeném objektu. Dodatkem č. 11 zřizovací listiny ze dne 17. 12. 2012 byly
nebytové prostory v objektu č.p. 225 příspěvkové organizaci z hospodaření vyňaty a
převedeny zpět do správy vlastníku objektu.
3. Smlouva o dodávkách elektrické energie (dále jen EE) pro odběrné místo
EAN 859182400503896235 je sjednána mezi prodávajícím EE - ČEZ Prodej, s.r.o. a
kupujícím - Kulturní dům Kopřivnice, p.o. Elektrická energie byla nakoupena dne
26. 11. 2012 na období 1. 3. 2013 až 31. 12. 2014 formou aukce na Českomoravské
komoditní burze Kladno a byly docíleny výhodné cenové podmínky, které nelze převést
na nového správce objektu – Město Kopřivnice. Podmínky dodávky EE včetně cenových
jsou sjednány v Závěrkovém listu EL2012112638, který v tomto případě plnohodnotně
nahrazuje smlouvu o sdružených dodávkách EE.
4. Předmětem dohody je přeúčtování veškerých nákladů spojených se spotřebou EE
v objektu č.p. 225 na ul. Štefánikova v Kopřivnici, které budou fakturovány prodávajícím
EE ČEZ Prodej, s.r.o. příspěvkové organizaci Kulturní dům Kopřivnice na základě
Závěrkového listu EL2012112638.
5. Dodavatel - Kulturní dům Kopřivnice, p.o. bude provádět vyúčtování odebrané elektřiny
ve fakturačním období. Fakturační období vyúčtování EE dle závěrkového listu
EL2012112638 je stanoveno na 1 x ročně, zálohy čtvrtletně. Dodavatel má právo provést
v průběhu fakturačního období mimořádný odečet nebo mimořádné vyúčtování. Na
vypočtenou cenu za spotřebu elektrické energie dodavatel vystaví fakturu. Faktura je
splatná do 14 dnů ode dne doručení odběrateli.
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6. Kupující Kulturní dům Kopřivnice, p.o. ve spolupráci s Městem Kopřivnice sjedná
neprodleně s prodávajícím EE společností ČEZ Prodej, s.r.o. nižší zálohy, odpovídající
změněnému současnému využití objektu a sjednané výši ceny silové EE.
7. Měření poskytnuté elektrické energie bude prováděno fakturačním měřidlem, umístěném
v rozvodní skříni objektu.
Výrobní číslo elektroměru 44562641, násobitel 1
stav k datu předání:

tarif I: 109101 KWh
tarif II: 332994 KWh

8. Přeúčtování dle této smlouvy probíhá již od 25. 2. 2013.
9. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
10. Dohoda je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou
vyhotovení.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Závěrkový list č. EL2012112638

V Kopřivnici dne 23. 4. 2013

………………………………………………………..
Ing. Adriana Polarczyk
Kulturní dům Kopřivnice

…………………………………………………………
Ing. Kamil Žák
Město Kopřivnice
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