
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
51. Rady města

konané dne 13.12.2021

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekty města

Dne 03.12.2021 bylo městu doručeno od Novoměstské teplárenské a.s. (dále jen "prodávající") oznámení o 
změně výše ceny za dodávku tepla od 01.01.2022, viz příloha č.3. Následně na výzvu prodávající doložil 
kalkulaci ceny tepla, viz příloha č. 4.
Návrh Dodatku je RM nyní předkládán k projednání.

§102 odst. 3 zákona o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody ze 
dne 11.07.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.06.2014, mezi městem Nové Město na Moravě, 
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 jakožto kupujícím a 
Novoměstskou teplárenskou a. s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 25335057 jakožto 
prodávajícím, jehož předmětem je navýšení ceny tepelné energie v čl. 2 odst. 6 písm. a) na 1.000 Kč / GJ 
+ DPH a v čl. 2 odst. 6 písm. b) na 970 Kč / GJ + DPH, a to s účinností od 1.1. 2022 dle přílohy č. 5. 
materiálu. 

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Ing. Radek Fila

Vyjádření: Za odbor SMM:
- ve vztahu na poslední vývoj v oblasti energií navrhujeme uzavřít časově 
omezený sml. vztah 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

Text důvodové zprávy: Město jako odběratel má v současnosti uzavřenou Smlouvu o dodávce 
a nákupu tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové 
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vody ze dne 11.07.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.06.2014. 
Na základě této smlouvy město hradilo prodávajícímu každoročně cenu 
za spotřebované množství energie ve výši 455 Kč / GJ bez DPH pro 
objekty ve vlastnictví města.
Konkrétně se jedná o objekty:
BD Drobného 540
BD Drobného 301
BD Tyršova 731 a 730
BD Křenkova 732
Budova SDH Školní 448
Veřejné WC Nádražní 202
Sportovní hala Sportovní 1583

Dodatek č. 1  následně řešil možnost fakturace formou zálohových 
faktur předem s následným vyúčtováním. V případě využití zálohového 
systému byla cena za spotřebovanou energii, v daném měsíci, ve výši 
418,60 Kč / GJ bez DPH.

Od roku 2013 byla cena tepla účtována v této výši a nebyla měněna.

Nyní přichází dodavatel Novoměstská teplárenské a. s. s tím, že s 
ohledem na aktuální nákupní ceny plynu je nutné navýšit cenu za 
spotřebované množství na 1.000 Kč / GJ bez DPH, viz výpočet dle 
přílohy č.4. V případě využití zálohového systému bude cena za 
spotřebované množství ve výši 970 KČ / GJ bez DPH. 
Pozn.: město je minoritním akcionářem NT a.s. (má cca 0,72% podíl na 
zákl. kapitálu společnosti).   

Materiál obsahuje: Příloha - č. 1 - Smlouva o dodávce tepla ze dne 11.07.2013 (Veřejná)
Příloha - č. 2 - Dodatek č. 1 ze dne 18.06.2014 (Veřejná)
Příloha - č. 3 - Oznámení o změně ceny tepla od 01.01.2022 (Veřejná)
Příloha - č. 4 - jednoduchý výpočet k určení výše ceny za GJ (Veřejná)
Příloha - č. 5 - návrh Dodatku č.2 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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