Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost č. 12/2015 ze dne 26. 3. 2015
Vyřízeno Odborem organizačním písemným sdělením ze dne 9.4.2015.
Přílohy jsou k dispozici na oddělení právním a kontrolním.
Text odpovědi:
K Vaší žádosti doručené statutárnímu městu Karviná dne 26. března 2015, podané dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
Vám poskytujeme odpovědi na jednotlivé otázky zpracované na základě podkladů příslušných odborů.
K bodu č 1.
- ve věci poskytnutí informací, jakým dodavatelem a za jakých podmínek (cenových i ostatních)
je v současné době poskytován vnitřní a venkovní úklid a poskytnutí kopií smluv či objednávek,
na základě kterých jsou výše uvedené činnosti zajišťovány, Vám sdělujeme, že úklidové služby jsou
v budovách Magistrátu města Karviné zajišťovány firmou VKUSBUSTAN s.r.o. (IČ: 26841410),
Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek-Místek. Podmínky smluvního vztahu na provádění komplexních
úklidových prací jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo č. S-008-2011- US, MMK/SML/58/2011 ze dne
1.5.2011 ve znění pozdějších dodatků č. 1-7, které zasíláme v přílohách.
Venkovní úklid u budov Magistrátu města Karviné je zajišťován vlastními zaměstnanci statutárního
města Karviné.
- pravidelnou údržbu a správu nemovitostí magistrátu zajišťujeme na základě mandátní smlouvy
prostřednictvím společnosti BYTservis - služby, spol. s r.o. a společností Technické služby Karviná,
a.s. - smlouva o zajišťování komunálních služeb – viz příloha. Další údržba a opravy nemovitostí nad
rámec uvedených smluv jsou prováděny dle potřeby a požadavků města na základě samostatných
objednávek.
K bodu č. 2.
Energetická úsporná opatření v současné době využíváme v budově „B“ magistrátu, a to regulaci
vytápění dle venkovních teplot.
V roce 2012 bylo v budově „B“ magistrátu testováno regulační zařízení pro odběr elektrické energie
celé budovy. Při zapojení tohoto zařízení byly vykazovány úspory cca 4 % spotřeby elektřiny. Toto
zařízení však bylo pro odběr budovy poddimenzováno a docházelo k jeho přehřívání. Proto bylo
odinstalováno a nebylo pokračováno v jeho využití.
V současné době testujeme technická řešení pro úsporu elektrické energie v budovách magistrátu.
Nově bude instalováno zařízení regulující spotřebu elektrické energie v jedné z dalších budov
magistrátu a v případě pozitivních výsledků budou tato opatření zaváděna do praxe.

