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Poskytnutá informace
Níže uvádíme odpovědi na Vaše otázky. U otázek č. 5, 6, 9, 10, 13 a 14 odkazujeme na § 2 odst. 4
zákona o informacích, kde je uvedeno: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ Vzhledem k uvedenému nebudeme na tyto otázky
odpovídat.
1.

Počet obyvatel obce?
K 1. 1. 2020 je počet obyvatel ve městě Zákupy 2 851 – tato informace je k dispozici na webových
stránkách Českého statistického úřadu, kde jsou uvedeny počty všech obcí České republiky.
https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112019

2.

Čím je vytápěna budova radnice (sídlo obce)?
a)
b)
c)
d)

elektřina
zemní plyn – budova radnice města Zákupy je vytápěna zemním plynem
tuhá paliva (uhlí, dřevo a pelety)
jiné (uvést jaké)

3.

Jaký je Váš dodavatel elektřiny?
Centropol Energy a. s., IČ 254 58 302, 400 01 Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1
Tuto informaci lze získat na stránkách profilu zadavatele, kde je uveřejněna smlouva.
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114?tabs[xenorganization_detail_orders]=2

4.

Jaká byla Vaše spotřeba elektřiny za rok 2019 a kolik jste zaplatili za elektřinu v roce 2019?
Spotřeba elektřiny za zúčtovací období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 byla 15,229 MWh.
Cena za spotřebovanou elektrickou energii za výše uvedené zúčtovací období byla ve výši
70 944,73 Kč s DPH.

5.

Jste spokojeni s Vaším dodavatelem elektřiny?
Ano

6.

-------------------------

Plánujete do budoucna změnu dodavatele elektřiny?
Ano

7.

Ne

Ne

-------------------------

Jaký je Váš dodavatel zemního plynu?
Pražská plynárenská, a. s., IČ 601 93 492, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Národní 37
Tuto informaci lze získat na stránkách profilu zadavatele, kde je uveřejněna smlouva.
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00261114?tabs[xenorganization_detail_orders]=2

8.

Jaká byla Vaše spotřeba zemního plynu za rok 2019 a kolik jste zaplatili za zemní plyn v roce
2019?
Spotřeba zemního plynu za zúčtovací období od 23. 5. 2019 do 18. 5. 2020 byla 10 590 m3
(114 675,81 KWh).
Cena za spotřebovaný zemní plyn za výše uvedené zúčtovací období byla ve výši
114 189,61 Kč s DPH.
Vzhledem ke stanovenému zúčtovacímu období nejsme schopni odpovědět na spotřebu za rok
2019 a uhrazenou cenu za tuto energii.

9.

Jste spokojeni s Vaším dodavatelem zemního plynu?
Ano

10.

-------------------------

Plánujete do budoucna změnu dodavatele zemního plynu?
Ano

11.

Ne

Ne

-------------------------

Jaký je Váš poskytovatel telekomunikačních služeb (internet a volání)?
T-Mobile Czech Republic a. s., IČ 649 49 681, 148 00 Praha 4, Tomíčkova 2144/1

12.

Kolik jste zaplatili za telekomunikační služby (internet a volání) v roce 2019?
Cena za telekomunikační služby za rok 2019 byla ve výši 107 766,26 Kč s DPH.

13.

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

14.

Ne

-------------------------

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

Ne

-------------------------

Způsob vyřízení
Písemně – odpověď byla zaslána e-mailem. Za poskytnutí informace nebyly účtovány náklady.
Kdo žádost vyřizoval
Bc. Marie Svobodobá – vedoucí HSO
Datum, kdy byla informace odeslána
15. 7. 2020
Zpracovala a vložila na web
Daniela Seidlová dne 15. 7. 2020

