
Na základě Vaší žádosti ze dne 10. 7. 2020 Vám sdělujeme tyto informace o budově radnice 
(náměstí 3. května 1, Železný Brod): 

1.       Počet obyvatel obce? 

Počet obyvatel města Železný Brod k 1. 1. 2020 byl 5 821 + 337 cizinců s přechodným nebo trvalým 
pobytem.  

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

b)      zemní plyn 

3.       Jaký je Váš dodavatel elektřiny? 

Amper Market, a.s., IČO 24128376 

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

 Spotřeba elektřiny 61,1 MWh, zaplaceno 222 855 Kč. 

5.       Jste spokojeni s Vaším dodavatelem elektřiny? 

                                        Ano 

6.       Plánujete do budoucna změnu dodavatele elektřiny? 

Dodávky elektřiny jsou realizovány na základě smlouvy, která byla uzavřena s uchazečem, který vzešel ze 
zadávacího řízení podle zákona č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou 2 – 3 roky. Jelikož předmět plnění veřejné zakázky přesahuje 
limit pro zakázku malého rozsahu, jsou po uplynutí této doby zakázky znovu zadávány v zadávacím řízení 
dle zákona (zjednodušené podlimitní řízení), a to bez ohledu na spokojenost s dodavatelem.  

7.       Jaký je Váš dodavatel zemního plynu? 

LAMA energy a.s., IČO 28262026 

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

 Spotřeba plynu 315 MWh, zaplaceno 302 862 Kč. 

9.       Jste spokojeni s Vaším dodavatelem zemního plynu? 

                                         Ano 

10.   Plánujete do budoucna změnu dodavatele zemního plynu? 

Dodávky zemního plynu jsou realizovány na základě smlouvy, která byla uzavřena s uchazečem, který 
vzešel ze zadávacího řízení podle zákona č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou 2 – 3 roky. Jelikož předmět plnění veřejné zakázky 
přesahuje limit pro zakázku malého rozsahu, jsou po uplynutí této doby zakázky znovu zadávány 



v zadávacím řízení dle zákona (zjednodušené podlimitní řízení), a to bez ohledu na spokojenost 
s dodavatelem.  

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

Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001 

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

Za telekomunikační služby jsme zaplatili 181 791 Kč.  

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

                                        Ano 

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

Dodávky telekomunikačních služeb jsou realizovány na základě smlouvy, která byla uzavřena 
s uchazečem, který vzešel ze zadávacího řízení podle zákona č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou 2 – 3 roky. Jelikož předmět plnění 
veřejné zakázky přesahuje limit pro zakázku malého rozsahu, jsou po uplynutí této doby zakázky znovu 
zadávány v zadávacím řízení dle zákona (zjednodušené podlimitní řízení), a to bez ohledu na spokojenost 
s dodavatelem. 


