Městský úřad ve Varnsdorfu
k rukám tajemníka Městského úřadu
Ing. Radka Kříže
Náměstí E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
doručení přes e-mailovou adresu
podatelny MěÚ Varnsdorf
epodatelna@varnsdorf.cz
Varnsdorf 20. července 2016
Věc: Vyžádání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ohledně usnesení Městské rady Varnsdorf č. 241/2016 ze dne 26. 05. 2016.
Městská rada dne 26. 05. 2016 na své 39. schůzi přijala pod jednacím bodem č. 3.03 usnesení
č. 241/2016, jehož text je uveřejněn na webových stránkách města Varnsdorf - viz odkaz:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/rada-mesta/usneseni_rm/usneseni-z-39-schuze-radymesta-varnsdorf-2.html
Přepis textu usnesení č. 241/2016 (elektronická kopie Crtl+C/Ctrl+V) je následující:

3.03 Smlouva o porozumění a důvěrnosti informací
Usnesení č. 241/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem ,,Smlouvy o porozumění a důvěrnosti
informací“.
Ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
prostřednictvím agendy kanceláře tajemníka Městského úřadu ve Varnsdorfu, žádám město
Varnsdorf, reprezentované představiteli samosprávy města, to jest úřadujícím starostou města
Ing. Stanislavem Horáčkem a ostatními členy úřadující městské rady, o poskytnutí informací,
formulovaných pod body č. 1. až 11. této žádosti.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Žádám o zaslání stejnopisu (faksimile) „Smlouvy o porozumění a důvěrnosti
informací“, jejímž podpisem městská rada pověřila starostu města dne 26. 05. 2016 ve
svém usnesení č. 241/2016.
Z jakého důvodu nebyla ,,Smlouva o porozumění a důvěrnosti informací“ zařazena do
programu řádného zasedání Městského zastupitelstva ve Varnsdorfu k projednání a
schválení zastupitelstvem?
Podle kterého ustanovení zákona obcích, vč. uvedení odstavce a písmene, rozhodla
městská rada o této záležitosti, jak uvedeno v jejím usnesení č. 241/2016?
Který aspekt smlouvy, podléhající režimu ,,Smlouvy o porozumění a důvěrnosti
informací“ dle usnesení č. 241/2016, městská rada deklaruje jako veřejný zájem města
Varnsdorf?
Kdo byl předkladatelem návrhu tohoto usnesení městské rady?
Kdo je autorem textu smlouvy?
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7.

8.

9.

10.

11.

Jak městská rada vyhodnotila sankční rizika pro město Varnsdorf, která vyplývají
z jejího usnesení č. 241/2016, například v kontextu nového občanského zákoníku
apod.?
Jak bude řešena zodpovědnost za případnou majetkovou a finanční újmu (škodu)
města Varnsdorf z titulu smlouvy, deklarované usnesením městské rady č. 241/2016,
s ohledem na relevanci atributů pojmu „péče řádného hospodáře“?
V případě, že se jedná o smluvní ujednání, zakládající budoucí obchodnědodavatelský vztah mezi městem Varnsdorf a druhou smluvní stranou, s příslibem
budoucího dodavatelského plnění na komerční bázi, žádám o vyčíslení částky v Kč
předpokládaných celkových investičních nákladů na realizaci takové zakázky.
Jaký ekonomicky vyčíslitelný prospěch v Kč k dobru finančního rozpočtu města
Varnsdorf plyne ze smlouvy dle usnesení městské rady č. 241/2016 o porozumění a
důvěrnosti informací?
Žádám o zaslání stejnopisu (faksimile) smlouvy, na základě které bylo městem
Varnsdorf uděleno pověření (zmocnění) pro subjekt, jenž provedl supervizi věcné a
právní konformity smlouvy, deklarované usnesením městské rady č. 241/2016.
Zároveň žádám o identifikační údaje tohoto subjektu.

Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne
přijetí žádosti v elektronické podobě, případně poštou, na níže uvedenou adresu. Žadatel trvá
na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i pokud již byly zveřejněny.
S pozdravem
Pavel Vodička v. r.
Informace o žadateli:
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:

Pavel
Vodička

Děkujeme a jsme s pozdravem
Občanská iniciativa Varnsdorf 2000
Spolek evidovaný SR KS v Ústí nad Labem, IČ 024 18 878, registr. od 4. 7. 1990
http://www.oivarnsdorf2000.cz/

Za OI Varnsdorf 2000:
Jiří Tesař v. r.
Pavel Vodička st. v. r.
Příloha: Parafované faksimile žádosti ve formátu pdf:
Usnesení_MR_Varnsdorf_241_2016_vyžád_inf_dle_zák_106_1999_2016_07_20

Kontaktní osoba: Pavel Vodička st.

e-mail:
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Vážený pane Vodičko,
zasíláme Vám požadované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
v platném znění, týkající se usnesení Rady města Varnsdorf č. 241/2016 ze dne 26.05.2016. Zároveň
bychom Vás chtěli informovat, že níže citovaná smlouva nebyla dosud (k 02.08.2016) podepsána
protistranou.

1.

Žádám o zaslání stejnopisu (faksimile) „Smlouvy o porozumění a důvěrnosti informací“, jejímž
podpisem městská rada pověřila starostu města dne 26. 05. 2016 ve svém usnesení č.
241/2016.
Zasíláme v příloze

2.

Z jakého důvodu nebyla ,,Smlouva o porozumění a důvěrnosti informací“ zařazena do
programu řádného zasedání Městského zastupitelstva ve Varnsdorfu k projednání a schválení
zastupitelstvem?
S ohledem na obsah smlouvy bylo bezpředmětné její projednávání na zasedání zastupitelstva
města.

3.

Podle kterého ustanovení zákona obcích, vč. uvedení odstavce a písmene, rozhodla městská
rada o této záležitosti, jak uvedeno v jejím usnesení č. 241/2016?
§ 102 odst. 3 zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

4.

Který aspekt smlouvy, podléhající režimu ,,Smlouvy o porozumění a důvěrnosti informací“ dle
usnesení č. 241/2016, městská rada deklaruje jako veřejný zájem města Varnsdorf?
Čl. I přiložené smlouvy (předmět smlouvy)

5.

Kdo byl předkladatelem návrhu tohoto usnesení městské rady?
Starosta města

6.

Kdo je autorem textu smlouvy?
Siemens, s.r.o.

7.

Jak městská rada vyhodnotila sankční rizika pro město Varnsdorf, která vyplývají z jejího
usnesení č. 241/2016, například v kontextu nového občanského zákoníku apod.?
Ze smlouvy žádná nevyplývají

8.

Jak bude řešena zodpovědnost za případnou majetkovou a finanční újmu (škodu) města
Varnsdorf z titulu smlouvy, deklarované usnesením městské rady č. 241/2016, s ohledem na
relevanci atributů pojmu „péče řádného hospodáře“?
Žádná újma nehrozí (viz předchozí odpověď)

9.

V případě, že se jedná o smluvní ujednání, zakládající budoucí obchodně-dodavatelský vztah
mezi městem Varnsdorf a druhou smluvní stranou, s příslibem budoucího dodavatelského
plnění na komerční bázi, žádám o vyčíslení částky v Kč předpokládaných celkových investičních
nákladů na realizaci takové zakázky.
V současné době není známo.

10.

Jaký ekonomicky vyčíslitelný prospěch v Kč k dobru finančního rozpočtu města Varnsdorf plyne
ze smlouvy dle usnesení městské rady č. 241/2016 o porozumění a důvěrnosti informací?
V současné době není známo.

11.

Žádám o zaslání stejnopisu (faksimile) smlouvy, na základě které bylo městem Varnsdorf
uděleno pověření (zmocnění) pro subjekt, jenž provedl supervizi věcné a právní konformity
smlouvy, deklarované usnesením městské rady č. 241/2016. Zároveň žádám o identifikační
údaje tohoto subjektu.
Žádné zmocnění (pověření) nebylo uděleno.
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Smlouva o porozumění a důvěrnosti informací
(dále jen "Smlouva o porozumění")

Smluvní strany:
Obchodní jméno:
Siemens, s.r.o.
Sídlo:
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
IČO:
00268577
DIČ:
CZ00268577
Zapsána u obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 625
Bankovní účet:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4,
Č. účtu CZK:
č. účtu EUR:
Pověření zástupci:
Mgr. MgA. Roman Kokšal, ředitel divize Mobility, Ing. Josef Capoušek, finanční ředitel divize Mobility

(dále jen "dodavatel")

Obchodní jméno: Město Varnsdorf
Sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
DIČ: CZ00261718
Bankovní účet: 27-0921388329/0800
Pověření zástupci: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
(dále jen "objednatel")

I. PŘEDMĚT TÉTO SMLOUVY O POROZUMĚNÍ
Předmětem této Smlouvy o porozumění je záměr obou smluvních stran vyhledat vhodné technologické
řešení rozvoje, a prověřit potenciál úspor elektrické energie a ostatních provozních a servisních nákladů,
veřejného osvětlení v majetku objednatele.

II. PŘEDBĚŽNÝ ODHAD
Dodavatel připraví pro objednatele nezávazný předběžný návrh technologického řešení rozvoje
veřejného osvětlení a odhad úspor energie a souvisejících nákladů vycházejících z úprav technického
zařízení soustavy veřejného osvětlení objednatele. Dodavatel prověří potenciál využití vhodných
finančních nástrojů pro financování navrhovaných investičních opatření, včetně možnosti uplatnění
metody EPC (z anglických slov Energy Performance Contracting) při realizaci budoucího projektu.
Předběžný odhad neznamená pro objednatele žádné náklady. Po předání zprávy z předběžné analýzy
a na základě jejího obsahu se objednatel může rozhodnout, zda s dodavatelem bude dále
spolupracovat.

PFC-segments\prumysl\CETOS\LoU CETOS

1/3

Letter of Understanding

III. VYJÁDŘENÍ SOUHLASU
Objednatel souhlasí s obsahem této Smlouvy o porozumění a žádá dodavatele, aby připravil předběžný
návrh vymezený v čl. II této smlouvy.

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Objednatel se zavazuje dodavateli umožnit přístup do areálů objednatele, resp. k analyzovaným
objektům v jeho normální pracovní době, která je po-pá od 8 do 18 hod, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak. Objednatel se dále zavazuje poskytnout veškeré údaje potřebné pro zpracování předběžného
návrhu (údaje o současných spotřebách energie, pasportizační data, strategické rozvojové plány města,
apod.). Objednatel se zavazuje poskytnout úplné a přesné údaje. Objednatel ručí za správnost
předaných údajů. Dodavatel není odpovědný za výsledky předběžného návrhu v případě, že se prokáže
nesprávnost předaných údajů.
Veškeré podklady a údaje dodavatelem převzaté od objednatele a označené jako důvěrné nebo tajné
podléhají obchodnímu tajemství.
Veškeré údaje a návrhy objednatelem převzaté od dodavatele a označené jako důvěrné nebo tajné
podléhají obchodnímu tajemství.
Tato Smlouva o porozumění je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
Svým podpisem smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy o porozumění a
nemají pochybnosti o výkladu jejího znění, a že tuto Smlouvu o porozumění uzavírají na základě své
svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu o porozumění podepsali jejich zástupci oprávnění (zmocnění) k
jednání v rozsahu této Smlouvy o porozumění.

Za objednatele:
Ve Varnsdorfu dne:

Za dodavatele:
27.05.2016

V Praze dne:

2016

Mgr. MgA. Roman Kokšal
Ředitel divize Mobility, Siemens, s.r.o.
V plné moci

Ing. Stanislav Horáček
starosta města Varnsdorf

Ing. Josef Capoušek
Finanční ředitel divize Mobility, Siemens, s.r.o.
V plné moci
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Příloha

Seznam objektů, které jsou předmětem předběžné analýzy

č. objektu

název objektu

adresa

1

Veřejné osvětlení města
Varnsdorf

XXX

2
3
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