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Od: Gurný lvo

Odesláno: 6. června 2017 11:36

Komu: Biierová Marie

Předmět: FW: Zi k cenám tepla 2018

Paní Bilerová,

v souladu se Zásadami pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném řístu u
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (č. 22/2014) Vám zasílámžádostů

S pozdravem

.

Sfatutarm‘ město Ostrava
Urad městského obvodu Poruba
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From: Ceglédiová Jiřina On Behalf Of Podatelna ÚMOb Poruba
Sent: Monday, June 05, 2017 6:46 AM

To: Gurný Ivo

Subject: FW: ZI k cenám tepla 2018

From:

Sent: Friday, June 02, 2017 9:49 PM

To: Pošta e-podatelna

Subject: ZI k cenám tepla 2018

Úřad městského obvodu Poruba

Klimkovická 55/28

Ostrava Poruba

Vážení,

k mému podnětu, zaslanému Vám 9.4.2017 ohledně cen tepla na rok 2018 mi došel Váš list č.j. POR
27289/2017/Gur ze 31.5.2017 (dál List), že vše je dostatečně v platných smlouvách o dodávce tepelné
energie.

V návaznosti na to dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit:

]) kolik smluv o dodávce tepelné energie máte uzavřených najednotlivá Odběrná místa Vámi zřizovaných, či
jinak řízených objektů (s Vaším IČO),

2) zde text těchto smluvje shodný a liší sejen údaji o odběrním místě, a
3) poskytnout mi informace o obsahu smlouvy o dodávce tepelné energie na odběrm' místo s největším
sjednaným množstvím tepla, a to poskytnutímjejí kopie, a také

4) poskytnout mi informace, obsažené v materiálu, kterým budete informovat zastupitele, jakjste v Listu
napsali, a to rovněž 0s tnutím “eho k '

Napsal 2.6.2017

 



Bilerová Marie

Od: Gurný Ivo

Odesláno: 14. června 2017 8:05

Komu: Bilerová Marie

Předmět: informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přílohy: odpoved_anon.pdf

Vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 2. 6. 2017 o poskytnutí informací podle zákona č. 109/1999 Sb. sdélujeme následující:

1)

2)

3)

4)

SMO — městský obvod Poruba má uzavřeny s dodavatelem tepla celkem čtyři smlouvy o dodávce tepelné

energie. Dvě smlouvy se týkají bytového fondu a dvě smlouvy provozních budov ÚMOb Poruba, resp.

objektů občanské vybavenosti.

Text dvou smluv (první část bytového fondu, občanská vybavenost) je shodný. Text zbývajících dvou smluv je

odlišný. Smlouva na druhou část bytového fondu byla uzavřena ještě s dřívějším dodavatelem, společností

NWR Energy, a.s., která se posléze stala součástí skupiny Dalkia, v současné době Veolia Energie ČR, a.s.

Smlouva pro provozní budovu ÚMOb Poruba je odlišná z důvodu dodávky tepelné energie z primární sítě.

V příloze Vám zasíláme smlouvu o dodávce tepelné energie pro první část bytového fondu (nejvyšší

spotřeba tepla z uvedených čtyř smluv). Ve smlouvě jsou anonymizova’ny údaje, které dodavatel tepla, dle

svého sdělení, považuje za obchodní tajemství.

Zastupitelé městského obvodu Poruba obdrží pouze kopii dopisu, který Vám byl zaslán 31. 5. 2017. Tuto

informaci jste již v uvedeném dopisu obdržel.

S pozdravem

Ivo Gumý

energetík

Úřad městského obvodu Poruba
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