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Zápis z 4. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 15.12.2014
Jednání Rady města zahájil v 21:05 hodin a dále řídil starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa, Ing. Jaroslav
Chmelař
Zápisem pověřen: Ing. Jiří Špetla – starosta
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Změna dodavatele plynu v Domě s pečovatelskou službou

1. Změna dodavatele plynu v Domě s pečovatelskou službou
Na 3. jednání Rady města byla ředitelka DPS pověřena získat nabídkovou cenu plynu od RWE
(současný dodavatel). Společností RWE byla na rok 2015 nabídnuta cena 910,60 Kč/MWh, přičemž
město má smlouvu na dodávku plynu do ostatních objektů ve svém vlastnictví se společností VEMEX
za 755 Kč/MWh. Protože tato společnost podala nabídku dodávky plynu pro DPS ve stejné cenové
relaci, přijala rada následující usnesení::
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
a)
ředitelce DPS Ing. Škarkové odstoupit dle čl. IV od smlouvy se společností RWE z
důvodu nesouhlasu s cenou plynu na rok 2015.
b)
ředitelce DPS Ing. Škarkové podepsat smlouvu o dodávce plynu na rok 2015 se
společností VEMEX Energie a.s.
Hlasování:

pro – 5

proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. USNESENÍ č. RM/42/4/2014 bylo přijato.
Schůze Rady města byla ukončena dne 15.12.2014 ve 21,30 hodin. Další pravidelná schůze
rady proběhne ve středu 14.1.2015 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
16.12.2014. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 4. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 15.12.2014.
……………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení ze 4. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 15.12.2014
USNESENÍ č. RM/42/4/2014
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
a)
ředitelce DPS Ing. Škarkové odstoupit dle čl. IV od smlouvy se společností RWE z
důvodu nesouhlasu s cenou plynu na rok 2015.
b)

ředitelce DPS Ing. Škarkové podepsat smlouvu o dodávce plynu na rok 2015 se
společností VEMEX Energie a.s.
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