Městský úřad Varnsdorf,
Nám. E. Beneše 470, 407 47
Varnsdorf

V Liberci dne 11. února 2021

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
Žádám městský úřad Varnsdorf, jakožto subjekt popsaný zákonem č. 129/2000 Sb., o poskytnutí níže
uvedených informací, a to ve smyslu příslušného paragrafu zákona č. 106/1999 Sb.
Dovolte mi Vás požádat o poskytnutí informací o fotovoltaické elektrárně provozované Via Regia, z.s.
na objektu ZŠ Edisonova, Varnsdorf ve vztahu k městu Varnsdorf, případně ZŠ Edisonova.
Prosím o sdělení jakým způsobem město Varnsdorf, případně ZŠ Edisonova, profituje z provozu FVE
na objektu školy a jakým způsobem se město Varnsdorf, případně ZŠ Edisonova, podílejí na
nákladech na provoz a jakým způsobem se podíleli na vstupních investicích na zřízení FVE a v jaké
výši.
Pokud ZŠ Edisonova díky provozu FVE šetří na výdajích za elektřinu, pak prosím o vyčíslení těchto
úspor, po jednotlivých létech provozu FVE.
Pokud se jedná o finanční příjmy z provozu FVE, taktéž prosím o jejich vyčíslení po jednotlivých létech
provozu.
Dále prosím o kopii smlouvy mezi městem Varnsdorf anebo ZŠ Edisonova a Via Regia, z.s. (o.s.)
v původním i případném aktualizovaném znění.
Taktéž prosím o informaci v čím majetku je samotná FVE.

Odpověď mi postačí na e‐mail.
Děkuji Vám za poskytnutí informací.

Údaje nutné k identifikaci žadatele:
Žadatel:
Datum narození
Adresa:

ODPOVĚĎ ze dne 19.02.2021

Vážený pane
na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám poskytujeme následující vyjádření k
Vašim dotazům:

•

•

•

Fotovoltaická elektrárna (dále jen FVE) na střeše budovy ZŠ Edisonova je ve
vlastnictví občanského sdružení Via Regia o.s., IČ 26677938, se sídlem Azurová
1055, Liberec 6, zastoupené panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem.
Na umístění zařízení je mezi vlastníkem objektu Městem Varnsdorf a
vlastníkem zařízení uzavřena Smlouva o umístění zařízení, kterou zasíláme
přílohou.
Město se na vybudování a pořízení FVE nepodílelo. Dle dostupných informací
se provoz FVE netýká výdajů za elektřinu ZŠ Edisonova. Městu jako zřizovateli a
provozovateli ZŠ Edisonova přísluší nájemné dle Smlouvy o umístění zařízení
do konce roku 2029.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf
radek.kriz@varnsdorf.cz
tel.: +420 417 545 101
www.varnsdorf.cz

