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Liberečané zaplatí příští rok za teplo méně než
letos. Liberci ale může za nečinnost zástupců
města hrozit více než stomiliónová sankce.
Zákazníci v Liberci příští rok znovu ušetří za teplo, téměř čtyřprocentní
snížení cen představuje pro každou domácnost roční úsporu téměř
700 korun. Dlouhodobé udržení ceny ale ohrožuje postup radnice, která
neplní podmínky smlouvy. Město Liberec brání v již schválené
modernizaci systému zásobování teplem a může v případném soudním
sporu přijít až o sto čtyřicet miliónů korun.
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Pro letošní rok se Teplárně Liberec podaří zachovat vyhlášené ceny na
úrovni 699 Kč/GJ pro zákazníky s pětiletou smlouvou. V roce 2017 zaplatí
Liberečané za teplo ještě o zhruba 4 % méně, což přinese průměrné
domácnosti roční úsporu téměř 700 korun. „Snížení ceny pro příští rok
umožňují nižší ceny zemního plynu a také domluvené snížení nájmů formou
vložení majetku obou akcionářů. Tento vklad však město svým postupem
v tuto chvíli znemožňuje,“ řekla místopředsedkyně představenstva Jitka
Holčáková.
Vedení města tak brání dalšímu rozvoji soustavy zásobování teplem v Liberci
a vytváření úspor v celém systému. Zástupci města odpovědní za jednání
s teplárnou odmítají plnit závazky smlouvy řádně schválené zastupitelstvem
v říjnu loňského roku. „Tímto postupem mohou letos dostat teplárnu do
třicetimiliónové ztráty a zároveň ohrozit zahájení projektu GreenNet, do jehož
spuštění zbývá pouze několik měsíců,“ řekla Holčáková.
V zájmu svých zákazníků je Teplárna Liberec nucena případně vymáhat
plnění smlouvy soudní cestou. Dohoda mezi akcionáři je závazná a její
neplnění může ohrozit zachování ceny tepla v příštích letech. Nečinnost
zástupců města může v případě podané žaloby a následného několikaletého
soudního sporu stát Liberec až sto čtyřicet miliónů korun. Teplárna dnes
vyzvala otevřeným dopisem zastupitele města, aby na svém letošním
posledním zasedání splnění závazků ze smlouvy prosadili.
Teplárna Liberec zásobuje téměř patnáct tisíc libereckých domácností, desítku
průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem
zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV
Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro výrobu tepla používá
v posledních letech téměř výhradně zemní plyn a energii vyrobenou v přilehlém
zařízení na energetické využití odpadů – TERMIZO. Výrazně tak přispívá k zachování
zdravého životního prostředí.
Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností
v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách
a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení
plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto
„Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné
energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie
a energetické využití odpadu.
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