
Já, níže podepsaná,  žádám o poskytnutí  informací  dle zákona č. 106/1999 Sb.,   Zákona o
svobodném přístupu k informacím. Informace potřebuji  pouze o Vaší hlavní  budově obce
(sídlo obce, radnice), tedy obecní úřad nebo městský úřad či magistrát.

Otázky k vyplnění:

1. Počet obyvatel obce?

2.       Čím je vytápěna budova radnice (sídlo obce)?

                  elektřina – přímotopy (2 místnosti OÚ)

2. Aktuálně  EP ENERGY  TRADING, a.s.

4.       Jaká byla Vaše spotřeba elektřiny za rok 2019 a kolik jste zaplatili za elektřinu v roce
2019?

              199.541,- Kč (rozklad po jednotlivých odměrných místech předložit je mimo naše 
reálné možnosti a nelze jej jen pro tento účel spravedlivě požadovat)

5.       Jste spokojeni s Vaším dodavatelem elektřiny?

                                        Ano           Ne       Co je na tom možné definovat v oblasti 
emocionality? Elektřina je dodávána bez zbytečných výpadků.

6.       Plánujete do budoucna změnu dodavatele elektřiny?

                                        Ano           Ne       Nevíme, každoročně soutěžíme se SM 
Liberec na komoditní burze. Silnější a důležitější odběratelé rozhodnou.

7.       Jaký je Váš dodavatel zemního plynu?

Prostřednictvím provozní smlouvy obce a s.r.o. Warmnis Liberec s Innogy.

8.       Jaká byla Vaše spotřeba zemního plynu za rok 2019 a kolik jste zaplatili za zemní 
plyn v roce 2019?

 Neevidujeme spotřebu – je součástí plateb za provoz, revize, kontroly atp. Za médium jsme 
zaplatili 29 670,10 Kč)*

9.       Jste spokojeni s Vaším dodavatelem zemního plynu?

                                         Ano           Ne      Co je na tom možné definovat v oblasti 
emocionality? Plyn topí, topení hřeje a dá se na něm uvařit..

10.   Plánujete do budoucna změnu dodavatele zemního plynu?

                                         Ano           Ne      Jelikož je s.r.o. Warmnis významným 
partnerem Innogy, neočekáváme u našich nízkých odběrů (1 odběrné místo pro 
hasičskou zbrojnici) žádné vlastní aktivity.

11.   Jaký je Váš poskytovatel telekomunikačních služeb (internet a volání)?

                MS FreeNet (metropolitní WiFi internet) a T-Mobile (volání a některá data))*

12.   Kolik jste zaplatili za telekomunikační služby (internet a volání) v roce 2019?

CELKEM  20 454,71 Kč)*; z toho Internet 4.200,- Kč

13.   Jste spokojeni s Vaším poskytovatelem telekomunikačních služeb (internet a volání)?

                                                                                                                      Ano             Ne       

14.   Plánujete do budoucna změnu poskytovatele telekomunikačních služeb (internet a 
volání)?



                                        Ano           Ne

Předem děkuji za kladné vyřízení a doplnění informací.

Vyplněnou žádost, prosím zasílejte na email 

S pozdravem


