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Smlouva o sdru en ch slu bÆch dodÆvky plynu
M e uvedenØho dne, m s ce a roku uzav raj Smluvn strany

¨ slo Smlouvy: 342/2015

OBCHODN˝K
obchodn firma: Fosfa a.s.
s dlo: HraniŁni 268/120, Po tornÆ, PsŁ 891 41 Błeclav,
l¨: 00152901
DI¨: CZOOI 52901
zapsanÆ v obchodn m rejstł ku vedenØm u KrajskØho soudu v Brn , sp.zn. B 224
licence na obchod s plynem: 241331614
bankovn spojeni: ¨SOB a.s., Ł slo œŁtu/k d banky:
[dÆle Jen Obchodn k ]

A Z`KAZN˝K
obchodn firma: M sto HustopeŁe
s dlo: DukelskØ nÆm. 2/2, PsŁ 693 17 HustopeŁe
zapsanÆ v Registru ekonomick ch subjektø veden ch ¨sœ v Brn
l¨: 00283193, DI : CZ00283193
bankovn spojeni:
zastoupenØ starostkou PaedDr. Hanou Potm ilovou
[dÆle jen ZÆkazn k ]

tuto

SMLOUVU O SDRU EN CH SLU B`CH DOD`VKY PLYNU
[dÆle jen Smlouval

I. vodn ustanoven
Smlouva o sdru en ch slu bÆch dodÆvky plynu se uzav rÆ podle ustanoveni 72 odst. 2 zÆk. Ł. 45812000 Sb., o

podm nkÆch podnikÆn a o v konu stÆtn sprÆvy v energetick ch odv tv ch (energetick zÆkon), ve zn ni

pozd j lch płedpisø [dÆle jen EZ ] a zÆk. ¨. 8912012 Sb., obŁansk zÆkon k [dÆle Jen 01 ], v re imu płeneseni

odpov dnosti za odchylku na Obchodnika. ZÆkaznlk vyslovuje souhlas, aby Obchodn k sjednal s pł slu n m

provozovatelem distribuŁn soustavy smlouvu o distribuci plynu do odb rnØho m sta ZÆkazn ka [dÆle jen 0Ml.

II. Płedm t Smlouvy
1. Płedm tem Smlouvy je zÆvazek Obchodn ka poskytnout ZÆkazn kovi sdru enØ slu by dodÆvky plynu [dÆle

jen sdru enØ slu by ], tzn. dodÆvat ZÆkazn kovi sjednanØ mno stv zemn ho plynu a płevz t odpov dnost za

odchylku [dÆle jen dodÆvka plynu ] a zajistit uskladn ni plynu, płepravu a distribuci plynu do OM ZÆkazn ka.

2. ZÆkazn k se zavazuje odebrat sjednanØ mno stv plynu v OM podle podm nek tØto Smlouvy a uhradit

Obchodn kovi łÆdn a vŁas dohodnutou cenu za dodÆvku plynu, uskladn n plynu a regulovanou cenu za

distribuci a za płepravu.
3. DodÆvka plynu a distribuce plynu se uskuteŁ uje z distribuŁn sit pł slu nØho provozovatele distribuŁni

soustavy [dÆle jen PDS podle Smlouvy o płipojeni , kterou ZÆkazn k uzavłel s PDS, a v souladu s platn mi

Pravidly provozu płepravn soustavy a distribuŁn ch soustav v plynÆrenstv a s Ædem provozovatele

płepravn soustavy a Ædem provozovatele distribuŁn soustavy, k jeho zał zen je odb rnØ m sto

ZÆkaznika płipojeno (dÆle jen Æd PDS ), na kterØ se t mto jako na vzÆjemn zÆvaznØ pro ob smluvn

strany odkazuje.
4. Pł lohou Smlouvy jsou V eobecnØ obchodn podm nky dodÆvky plynu [dÆle jen VOP9; v VOP jsou

podrobn ji upravena vzÆjemnÆ prÆva a povinnosti smluvn ch stran. VOP tvoł , stejn jako dal pł lohy

uvedenØ v tØto Smlouv , souŁÆst tØto Smlouvy. UjednÆni ve Smlouv maj płed ustanoven mi VOP płednost,

pokud jsou s nimi v rozporu. V pł pad zm n VOP se vzÆjemnØ vztahy smluvn ch stran łidl VOP platn mi ke

dni łe eni t chto vztahø.
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Podm nky a zpøsob m łeni jsou płedm tem smlouvy o płipojeni, uzavłenØ mezi ZÆkazn kem a PDS.

Po adavek na zm nu v e denn rezervovanØ distribuŁn kapacity (dÆle jen DK ), popł. sjednÆni m s Łn nebo
klouzavØ distribuŁn kapacity na OM, za le ZÆkazn k formou p semnØho oznÆmen (elektronick zaslanØho)
Obchodnlkovl nejpozd ji do 12:00 hodin pracovn ho dne płedchÆzej c ho posledn mu dni pro podÆn Ædosti O

zm nu DK u PDS dle platn ch prÆvn ch płedpIsø. Obchodn k je oprÆvn n odm tnout novou hodnotu DK
navr enou ZÆkazn kem, popł. sjednÆni m s Łn nebo klouzavØ distribuŁn kapacity, jsou-II tyto v rozporu
s uzavłenou Smlouvou o płipojeni OM, podm nkami PDS, EZ, provÆd c mi płedpisy k EZ, popł. pł slu n mi
cenov mi rozhodnut mi. V takovØm pł pad plat nadÆle naposledy sjednanØ hodnoty DK.

Iv. ¨asovÆ a technickÆ specifikace pln n
1. Seznam OM ZÆkazn ka, do kter ch dodÆvÆ Obchodnik ZÆkazn kovi plyn a za kterÆ płeb rÆ odpov dnost za

odchylku, je uveden v ŁlÆnku III. Smlouvy (popł. Pł loze k tØto Smlouv Specifikace odb rn ch m st,
ŁasovÆ a technickÆ specifikace pln n ).

2. SjednanØ mno stv plynu pro pł slu nÆ obdob kalendÆłn ho roku v MWh (dÆle takØ ACQ) je uvedeno
v ¨lÆnku IV. odst. 4 Smlouvy. SjednanÆ kapacita je maximÆln denn dodanØ mno stv plynu v m3
Obchodn kem ZÆkazn kovi v plynÆrenskØm dni (dÆle takØ DCQmax) a jej v e je uvedena v ŁlÆnku lIl. p sm.
f) Smlouvy (popł. Pł loze k tØto Smlouv Speciflkace odb rn ch m st, ¨asovÆ a technickÆ specifikace
pln ni ).

3. Dodan plyn spl uje podm nky jakosti plynu v souladu s Ædem PDS platnØ ke dni dodÆn plynu. V poŁet
dodanØho mno stv energie v kWh se provede jako souŁin spalnØho tepla a objemu dodanØho plynu v m3
płepoŁtenØho na vzta nØ podm nky podle technick ch płedpisø ve zn ni platnØm ke dni dodÆn plynu
(aktuÆln TPG 901 01 TechnickÆ pravidla pro płepoŁet dodÆvek plynu na energetickØ jednotky, kter jako
vzta nØ podm nky uvÆd : teplota plynu 15 C, absolutn tlak plynu 101,325 kPa a relativn vlhkost plynu cp=0).

4. ZÆkladn ødaje dodÆvky plynu:
Datum a obchodn hodina zahÆjen dodÆvky: 01.01.2016106:00:00 hod.
Datum a obchodn hodina ukonŁeni dodÆvky: doba neurŁitÆ
SjednanØ mno stv plynu na obdob dodÆvky Łin 689,402 MWh s toleranc +1 00%,-1 00%, s nÆsleduj c m
rozd len m na jednotlivØ kalendÆłn m s ce pro sjednanØ obdob .

Leden ¨ervenec
œnor Srpen
Błezen ZÆłi
Duben fjen
Kv ten Listopad
¨erven Prosinec

SjednanØ mno stv plynu je platnØ po celou dobu trvÆn Smlouvy a ZÆkazn k je povinen odebrat sjednanØ
mno stv uvedenØ v ŁlÆnku IV. odst. 4 Smlouvy.
ZÆkazn k dÆle rozep e jednotlivÆ m s Łn mno stv plynu do denn ch mno stv odb ru plynu na cel
kalendÆłn rok v souladu s odstavcem 5 tohoto ¨lÆnku Smlouvy.

lil. Specifikace odb rnØho m sta

Denn rezer.pevnÆ
PłedpoklÆdanÆ roŁn dlstrlb.kapacita

Adresa OM EIC k d OM Typ m łen spotłeba (MWh] m łen typu A (B)
[m3]

DukelskØ nÆm. 2i2, 3,229
HustopeŁe
afał kova 1017/40, 8,448
HustopeŁe
HavllŁkova 1176121, 25,243
HustopeŁe
NÆdra n 1169/37, 80,823
HustopeŁe
TłebizskØho, HustopeŁe 82,870
Celn 99, T chotln 22,624
DukelskØ nÆm. 42115, 266,483
HustopeŁe
Herbenova 423/4, 199,681
HustopeŁe
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5. Proces nominace a upřes ováni odb rového diagramu:
PROCES NOMINACE POPIS

Zákazn k sjedná s Obchodn kem předpokládané ročn mno stv odb ru
plynu, které rozep e do m s čn ch mno stv odb ru plynu a dále do denn ch
mno stv odb ru plynu na cel kalendářn rok.
Zákazn k bude dále obchodn ka Informovat o ve ker ch skutečnostech, které

Ročn nominace denn ho mohou m t vliv na předpokládany denni odb r plynu rozepsany do denn ho

diagramu diagramu (např. havarijn stavy), přičem plánované události (provád n
plánovan ch údr bov ch a revizn ch prac , celozávodn dovolené, dočasné
zv en odeb raného plynu) bude oznamovat nejpozd ji 10 dnů před
plánovanou události nedohodnou-ii se strany jinak.
Proces nominace nebude na stran zákazn ka zpoplatn n, Za nominačn
proces je pln odpov dn Obchodn k.

Komunikačn formou pro podáván nominac je elektronická po ta (e-mail), feelecoenergyfosfa.cz

V. Cena za sdru enou slu bu dodávky plynu
1. Cena za sdru enou slu bu dodávky plynu se skládá z ceny za slu by obchodu, ceny distribuce a ceny za

slu by operátora trhu.
2. Cena za distribuci a za slu by operátora trhu je regulovaná. Ve keré platby za distribuc4, včetn platby za

překročeni rezervované distribučn kapacity, vycházej z cen a principů v počtu dle platného cenového
rozhodnuti Energetického regulačn ho úřadu (dále Jen ERU).

3. Cena za slu by obchodu je Obchodn kem stanovena jako fixn cena za odebrané mno stv . V cen za
slu by obchodu je zahrnuta cena za komoditu, strukturováni, přepravu, zaji t n slu eb obchodu, a zaji t ni

bezpečnostn ho standardu dodávky.
4. Cena za slu by obchodu se sjednává takto:

L_Mwh ...L
689,402 559

5. Uvedené ceny jsou stanoveny bez dan z přidané hodnoty. Da z přidané hodnoty bude k uveden m

cenám připočtena dle platn ch právn ch předpisů.
6. V př pad , e bude ER regulovat cenu plynu pro zákazn ky ve smyslu EZ ve v ech jej ch slo kách, bude

cena plynu stanovena Obchodn kem v návaznosti na př slu né cenové rozhodnuti ER .

Vl. Fakturačn a platebn podm nky
1. Vyúčtován dodávky plynu a distribuce plynu bude provád no Obchodn kem Zákaznikovi nejmén jednou za

rok (dále jen Zůčtovaci obdob ), a to vystaven m da ového dokladu (dále jen Faktura ) s nále itostmi

podle př slu n ch právn ch předpisů. Dnem uskutečn ni zdanitelného pln ni je den zji t n skutečné

spotřeby.
2. Fakturu Obchodnlk předlo i (ode le) Zákazn kovi neprodlen po vystaven na sjednanou zas lac adresu dle

Smlouvy. Faktura je splatná v den splatnosti v ni uveden .
3. V průb hu Zúčtovac ho obdob plat Zákazn k Obchodn kovi pravidelné zálohy; v e, počet a splatnost záloh

jsou stanoveny v Platebn m kalendáři, kter Obchodn k předlo (za le) Zákazn kovi na počátku účinnosti
Smlouvy a dále pro dal i Zúčtovac obdob společn s Fakturou; v e, počet a splatnost záloh je stanovena

Obchodnikem. Obchodn k je oprávn n m nit v i, počet a splatnost záloh i po adovat úhradu záloh tam, kde

nebyly mezi ůčastniky sjednány, nov m Platebnim kalendářem, a to i v průb hu Zúčtovac ho obdob ;

zaplacené zálohy v př slu ném Zúčtovac m obdob budou započteny ve Faktuře. Př padn přeplatek Faktury

mů e Obchodn k započ tat na úhradu záloh v násiedujicim Zúčtovacim obdob .
4. V echny platby podle Smlouvy se provádi bezhotovostn na účet Obchodnika způsobem dohodnut m ve

Smlouv ; člsio účtu a variabiln symbol jsou uvedeny v př slu né Faktuře nebo Platebnim kalendáři; v echny

platby se provád j v m n CZK, nen -ii dohodnuto ve Smlouv jinak.
5. Při nedodr eni termInů a lhůt sjednaného způsobu úhrady záloh a Faktur a jejich v e je Obchodn k

oprávn n účtovat Zákazn kovi úrok z prodlen ve v 0,05 % z dlu né částky za ka d den prodlen .

Zákazn k je povinen uhradit tuto částku Obchodnikovi na základ vystaven Faktury do 15 dnů od data

doručen . Toto ujednáni nezbavuje Obchodn ka mo nosti uplatn ni nároku na náhradu kody ani práva

omezit či ukončit dodávku plynu.
6. Pro účely vyúčtováni sdru ené dodávky plynu, záloh, platebn ch a fakturačn ch podm nek se sjednává:

7. a) Počet zálohov ch plateb v m s ci: I platba
b) Term n splatnosti zálohov ch plateb: 14. den v kalendářn m m s ci, za kter se zálohová platba hrad
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c) Term n splatnosti prvn zÆlohovØ platby je: 14.01.2016
d) Rozlo eni m s Łnich zÆlohov ch plateb: viz. Platebn kalendÆł
e) ZÆlohovÆ platba 100 %
f) ZÆkazn k souhlas se stanoven m m s Łn ch zÆloh a do v e 110 %

8. ZÆlohy jsou stanoveny jako souŁet v ech zÆloh za ka dØ jednotlivØ odb rnØ m sto a płedÆvac m sto dle
Platebn ho kalendÆłe

VII. Kontaktn osoby
Smluvnl strany se dohodly, e kontaktnl osoby a œdaje o oprÆvn nosti jednotliv ch osob ke konÆni prÆvn ch
œkonø v souvislosti s touto Smlouvou jsou nÆsleduj c :

Osoby oprÆvn nØ sjednÆvat a podepisovat
Za ZÆkazn ka:
JmØno a pł jmen : PaedD, Hana Potm llovÆ
Funkce: Starostka
Telefon: 519 412 039
E-mail:

Za Dodavatele:
JmØno a pł jmen :
Funkce: Technick
Telefon: +420 519 306 242
E-mail:

Kontaktn osoba pro zas lÆni ostatn korespondence
Za ZÆkazn ka:
JmØno a pł jmen :
Funkce:
Telefon:
E-mail:

Za Dodavatele:
JmØno a pł jmen :
Funkce er energetiky
Telefon
E-mail:

Back Ofłice
FeeI Ecoenergy
Telefon: +420519306 300
E-mali: feelecoeneiyfosfa.cz

Vili. Platnost a œŁInnost Smlouvy
1. Smlouva nab vÆ platnosti dnem podpisu smluvn mi stranami s œŁinnosti na dobu neurŁitou Od zahÆjeni

dodÆvky plynu do ukonŁeni dodÆvky plynu podle ustanoveni Łi. IV. odst. 4 Smlouvy; ustanoven Smlouvy,

v nich se płedpoklÆdÆ provedeni stanoven ch Łinnosti płed v e uveden m term nem œŁinnosti, jsou

œŁinnÆ dnem podpisu Smlouvy. Je-ii ZÆkazn k spotłebitelem ve smyslu ustanoveni OZ, tak Obchodn k a

ZÆkazn k sjednÆvaj , e ZÆkazn k v souladu s ustanoven m 1823 OZ ÆdÆ, aby poskytovÆn slu eb dle tØto

Smlouvy bylo zahÆjeno je t płed uplynut m lhøty pro odstoupen od Smlouvy.
2. Smlouva mø e b t ukonŁena podle zÆsad uveden ch v VOP.

IX. SpoleŁnÆ a zÆv reŁnÆ ustanoven
1. Smlouva se ł d prÆvn m łÆdem ¨eskØ republiky, zejmØna pak EZ a OZ. Smluvn strany souŁasn

sjednÆvaj pro łe eni sporø z tØto Smlouvy jako m stn pł slu n soud pł slu n podle m sta s dla

Obchodn ka v dob uzavłeni tØto Smlouvy, leda e je pł slu n ERU.
2. Obchodn k, v rÆmci respektovÆni jemu płislu ej cl povinnosti dbÆt rovnØho pł stupu k zÆkazn køm, a v

souladu s ustanoven m 1740 odst. 3 OZ, płedem vyluŁuje mo nost płijet smluvn ho nÆvrhu s dodatkem

nebo odchylkou uŁin n mi ZÆkazn kem.
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3. Zm ny Smlouvy lze płijmout v hradn p semnou formou a mus b t podepsÆny oprÆvn n mi zÆstupci

smluvn ch stran; jakÆkoliv œstn ujednÆni o zm nÆch Smlouvy budou pova ovÆna za prÆvn neplatnÆ a

neœŁinnÆ. NÆvrhy zm ny Smlouvy zas lÆ Obchodn k ZÆkazn kovi zpravidla p semn , popł pad

elektronickou po tou. P semnÆ forma je nezbytnÆ i pro prÆvn œkony sm łujlcl ke zru eni Smlouvy, jako i

ke vzdÆn se po adavku na p semnou formu.
4. Pokud by jak koliv zÆvazek (povinnost) podle Smlouvy byl nebo by se stal neplatn m nebo prÆvn

nevymahateln m, nebude to m t vliv na platnost a prÆvn vymahatelnost ostatn ch zÆvazkø (povinnost )

podle Smlouvy. Smluvn strany se zavazuj nahradit takov to neplatn nebo prÆvn nevymahateln zÆvazek

(povinnost) nov m, platn m a prÆvn vymahateln m zÆvazkem (povinnosti), jeho płedm t bude

nejvhodn ji odpov dat płedm tu a œ¨elu pøvodn ho zÆvazku (povinnosti).

5. Neuplatn -li kterÆkoliv strana n jakØ prÆvo, kterØ pro ni vypl vÆ z tØto Smlouvy nebo v souvislosti s ni,

nebude to vyklÆdÆno tak, e se takovÆ strana tohoto prÆva vzdÆvÆ Łi zł kÆ; takovØ opomenut uplatn ni

nebude rovn pova ovÆno za œzus nebo praktiku protiv c se takovØmu prÆvu.

6. Pro œŁely Smlouvy se pou it pojmy vyklÆdaj ve smyslu EZ a płedpisø jej provÆd jicich, nen -li v slovn

stanoveno jinak.
7. Smlouva je vyhotovena ve tłech (3) stejnopisech, po jej m podpisu Obchodn k obdr dv vyhotoveni a

ZÆkazn k jedno vyhotoven , nenl-li Smlouva uzav rÆna zpCisobem uveden m v ¨l. Vil odst. 2 Smlouvy.

8. Smluvn strany prohla uj , e k płijeti tØto Smlouvy płistoupily po vzÆjemnØm vÆ nØm, srozumitelnØm a

urŁitØm projednÆni, a e jej obsah odpov dÆ skuteŁnØmu stavu v ci a je v razem jejich pravØ a svobodnØ

vøle, co potvrzuji podpisy sv ch oprÆvn n ch zÆstupcø.
9. ZÆkazn k podpisem Smlouvy potvrzuje, e płevzal VOP, stejn jako dal pł lohy uvedenØ ve Smlouv .

Datum uzavłen smlouvy:

V Błeclavi, dne 14.12.2015 V ...HustopeŁ ch dne

ZA OBCHODN KA ZA Z`KAZN KA

Fosfa a.s. M stsk œład HustopeŁe

Technick łeditel PaedDr. Hana Potm llovÆ, Starostka

JMENO, FUNKCE JMENO, FUNKcE

Ou28J19.

J

PODPIS PODPIS

Dolo ka k listin dle 41 zÆkona Ł.1 2812000 Sb., o obc ch, ve zn ni pozd j ch płedpisø

M sto HustopeŁe ve smyslu ustanoveni 41 zÆkona Ł.12812000 Sb., o obc ch, ve zn n pozd j ch płedpisø,

potvrzuje, e u prÆvn ch jednÆni obsa en ch v tØto listin byly spln ny ze strany M sta HustopeŁe ve kerØ

zÆkonem, ¨i jin mi obecn zÆvazn mi prÆvn mi płedpisy stanovenØ podm nky ve form płedchoz ho zvełejn ni,

schvÆlen , odsouhlasen ¨i pov łen , kterØ jsou obligatorn o pltiost tphoto prÆvn ho jednÆni. Tato smlouva

byla schvÆlena usnesen m Rady m sta HustopeŁe dne (Q. V,7 .
(1fl7 -fl fl I

m m 2/?
69317 HJ

¨OO2?i

PaedDr. Hana Potm iiovÆ, starostka
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ZÆkazn k:
M sto HustopeŁe

i¨: 00283193, DI¨: CZ00283193

SpoleŁnost je zapsanÆ v Registru ekonomick ch subjektø veden ch ¨sœ v Brn

zastoupenØ starostkou PaedDr. Hanou Potm ilovou

ZÆkazn k zplnomoc uje dodavatele elektrickØ energie a zemn ho plynu

Fosfa as., HraniŁn 268/120, 691 41, Błeclav Po tornÆ, i¨: 00152901, Dl¨:CZ0

licence pro obchod s elektłinou Ł slo licence pro obchod s plynem

zapsanØ v obchodn m rejstł ku jsk m soudem v Brn v odd le B, vlo ka 224.

Pro zastupovÆni ve v ci zm ny stÆvaj c ho dodavatele elektłiny a plynu do odb rn ch m st, za

novØho dodavatele elektłiny a plynu, kter m bude spoleŁnost Fosfa as.

o aby m m jmØnem uzavłela smlouvu o płipojeni odb rn ch m st s m stn pł slu n m

provozovatelem distribuŁn soustavy,

zastupovala mn płi zm n dodavatele v OperÆtoru trhu (OTE, a.s., I¨:264 63318).

Za ZÆkazn ka:

M sto HustopeŁe

V HustopeŁ ch dne:

Osoba oprÆvn nÆ k podpisu

J,ØnoPaedDrdlana Potm ilovÆ

FnkbtoDeŁe I

Za Dodavatele

Fosfa as.
V Błeclavi dne:

JmØno
Funkce;

1 1 -1Z- 2015



M STSK AD HUSTOPE¨E
DukelskØ nÆm. 2/2,693 17 HustopeŁe

MajetkoprÆvn odbor

MUH/ 768 13116 950

mpo 3l16427

Gajda

teL 519441066

datum: 1409.2016

Odes lÆme t mto V pov smlouvy o sdru en ch slu bÆch dodÆvky plynu do t chto odb rn ch

m st:

Celn 99, T chon n

HustopeŁe, Tłeb zskØho

HustopeŁe, NÆdra n 1169/73

HustopeŁe, Herbenova 423/4

HustopeŁe, DukelskØ nÆm. 42/15

HustopeŁe, DukelskØ nÆm. 2/2

HustopeŁe, afał kova 1017/40

HustopeŁe. Havl Łkova l 176/21

S pozdravem
AD HUSTOPE¨EI

odbor majetkoprÆVfll
DukelskØ nÆm. 2J2

693 17 HUSTOPE¨E

in

V u

TeIefon 519441 011
Fax: 519413184

10- 00283193
DiŁ: CZ002831 93

-

E-mał podateinahustopece-city.cz
Internet wwwhustopece-citycz

VÆ dopis ni.:

ze dne:

na e Zn.:

yłizuje:

F Fosfaa.s.
HraniŁn 268/1 20
691 41 Błeclav, Po tornÆ



1r1, 7I o46

Fosfa a.s.
HraniŁn 2681120
691 41 Błeclav, Po tornÆ

V HustopeŁ ch 05.09.2016

V c:
V pov smlouvy o sdw en ch slu bÆch dodÆvky plynu

Z døvodu zm ny dodavatele plynu od 1.1.2017 t mto v souladu s podm nkami smlouvy
vypov dÆme stÆvaj c smlouvu pro n e uvedenÆ odb rnÆ m sta.
V souladu s podm nkami stÆvaj c smlouvy je datum ukonŁen dodÆvky 31.12.2016.

Odb ratel: M sto HustopeŁe, i¨ 00283193

S dlo: DukelskØ nÆm. 2/2, 693 01 HustopeŁe

Adresa odb rnØho m sta: EIC:

Celn 99, T chon n

HustopeŁe, Tłeb zskØho

NÆdra n 1169/37, HustopeŁe

Herbenova 423/4, HustopeŁe

DukelskØ nÆm. 42/15, HustopeŁe

DukelskØ nÆm. 212, HustopeŁe

afał kova 1017/40, HustopeŁe u Brna

Havl Łkova 1176/21, HustopeŁe

D kujeme za dosavadn slu by a jsme s pozdravem. M sto HustopeŁe
OukehkØ nm 2/2

6g3 17 HUSTOPE¨E
I¨:00283193

statutÆrn zÆstupce
PaedDr.Hana Potm ilov
M sto HustopeŁe


