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analýza cen dodávaných energií

el.energiel pro obec Mikulčice.

Na základě žádosti KV o kontrotu cen energií pro obec MikulČice zastupitelstvo obce

na svém zasedání dne 18.12.2018 pověřila KV vypracování této analýzy.

1.

2.

v
Charakterlstika odběrů - pro základní představu spotřeba energií za rok znamená PříPadě
halY, která
obce více jak 1,0 mil kč a to bez spotřeby základní školy, mateřské Školky a sportovní
jde z kapitoly MšMT, ale vzhledem k tomu, že přispíváme na chod Školy dotacl tak se to obce
plynu a elektrické
týká také. Zde jsme analýzu neprováděli. Vlastní analýza zahrnuje dodávky
el. energie
energie. KV si vyžádal faktury plynu za období 2016 - 2aL7 a 2OL7 -2Ot8, u dodávek
cenY
za 2ot7 -2018. obec v roce 2015 využila nabídky aukčníhoportálu a na základě nejniŽŠÍ
podepsala v roce 2016 smlouvry s E.oN Energie a ČrZ prodei. Tyto dodavatele vyuŽÍvá aŽ do
jeŠtěUVR MníŠekPod
současné doby. Kromě těchto dodavatelů je dodavatelem el. energie
tvoří aŽ
Brdy, majitel bývalého dolu Mír a to pro Čov, vrty a Úpravnu vody. Tento dodavatel
50!16 dodávek el. energie obci.

podePsána roČní
zde je dodavatel ze looyo společnost E.ON Energie. V roce 2016 byla
smlouva do konce roku 2016 s tím, že se pak pokračovalo dle tarifŮ E.ON bez konkrétního
p|yn

-

rok 2016
smluvního vztahu/ není doložena na OÚ smlouva l. Vysoutěžená cena za komoditu Pro
-I5Yo
cenf za PlYn a je
byla vetmi přiznluál589,-kč/. Mimochodem cena za komoditu Noří cca
je
cena za distribuci a
to většinou jediná položka, která se dá smluvním jednáním ovlivnil zbytek
měla být niŽŠ|
by
Že
cena
tady je to dle ERU, V případě aukčních cen by se mělo předpokládat,
jak ceny většíchdodavatelů dosažitelných na internetorných vyhledávaČÍch. Při porovnání cen
2o16a2oL7l2o:r8 jsme zjistili prudký nárůst ceny za komoditu o32Yo. Při porovnání
jsme dostali nabídky ažo t2% levnějŠÍneŽ aktuální
s nabídkami dle výše uvedeného schématu
obce/
cena za plyn. Vzhledem k tomuto zjištění jsme kontaktovali/ po dohodě s vedením
ceha
zástupce E.oN a ti připravili nabídku pro rok 2OIg -ZO.Cena za komoditu sníŽilitak, Že
stávající byla o 19% vyšší,jak nová cena pro rokv 21t9l2020. Na základě toho bude PodePsána
\

dvouletá smlouva s celkovou možnou úsporou cca lfi}.filO,-kč,

3.

je
ete.energie_ zde je docela důsledně vedena komunikace s dodavatelem ČEZ a takY
podepsaná sm]ouva až 31.12.2019. Cena za nabízenou el.energiije konkurenceschopná a
než zjištěnénabídky z veřejných zdrojů.

niŽŠÍ

Doporučení kontrolního výboru
a
a. u dodávek plynu pro každéobdobí/ nejlépe dvouleté/ individuálně vyJednávat o ceně
jednat
o
dalŠÍm
důsledně sledovat smluvní vztah. V tomto případě nejpozději 8l202a zaČÍt
kontraktu.

v případě dodávek et. energie pokračovat v nastavené spolupráci s ČrZ a oPět dŮsledně
jako
sledovat v,ývoj cen a smluvní vztah. zde již nejpozději8l2oil9. V případě UVR,
jako u ČEZ a oPět
alternativního dodavatele el.energie vyžadovat ceny minimálně stejné
a
sledovat. Situace u dodávek el.energie je poněkud komplikovanějŠÍ stran skladbY sazeb

b.

celkové nabídky, tudížindividuální přístup je nezbytný.

c.

optimalizovat spotřebu

-

využitínízkoenergetických spotřebičů,obnova veřejného osvětlení,

energetický audit budov.

V Mikulčicích 29.1.2019
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