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Vyjádření pro ČTK
Je nutné si uvědomit, že Teplárna Liberec je i přes institut veřejné
služby především akciovou společností. Statutární město Liberec
navrhuje dle svého nejlepšího uvážení dva vhodné kandidáty do
funkce člena představenstva, přičemž tento počet odpovídá jeho
akcionářskému podílu ve společnosti. Volbu členů statutárních
orgánů provádí valná hromada společnosti, kde je vždy potřeba
shody obou akcionářů, přičemž zástupci akcionáře skupiny MVV
Energie CZ byli vždy připraveni akceptovat návrh Města. Každý
z členů představenstva společnosti musí splňovat podmínky dle
obchodního zákoníku a jednat vždy v zájmu společnosti Teplárna
Liberec, a.s., s péčí řádného hospodáře. Za svá rozhodnutí je plně
zodpovědný, ručí společnosti veškerým svým majetkem a je vázán
mlčenlivostí.
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Musíme zdůraznit, že Teplárna Liberec klade maximální důraz na
průběžnou a otevřenou komunikaci směrem ke všem svým
odběratelům, čemuž odpovídá i náš záměr podstoupit forenzní
audit renomovanou mezinárodní auditorskou firmou. Ke zcela
zmanipulovaným informacím o cenách tepelné energie musíme
důrazně upozornit, že zatímco za osm uplynulých let stoupla cena
topného oleje o více než 350 %, cena dodávaného tepla vzrostla
pouze o 70 %. Cena tepla byla v lokalitě Louny upravena od
21. října 2008, a to především z důvodu dalšího zvýšení ceny
zemního plynu.
Představenstvo společnosti Teplárna Liberec, a.s., rozhodlo zpětně
účtovat u bytových objektů za první tři měsíce roku 2008 cenu za
vytápění na úrovni roku 2007. Přeplatek za teplo, který tak za první
čtvrtletí letošního roku vznikl, bude u všech dotčených odběratelů
zohledněn v letošním vyúčtování. Znovu musíme upozornit na
skutečnost, že v průběhu celého roku Teplárna Liberec, a.s., jedná
s dotčenými odběrateli a vychází jim vstříc řadou kroků a opatření.
Občanská iniciativa podepsaná pod tiskovou zprávou není
smluvním partnerem Teplárny Liberec, a.s., a zastupování
uvedených zákazníků dosud nijak nedoložila.
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