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2. o poskytnuti informace, zda využivá nějaká energeticky úspomá opatření a pokud ano,
takjaká.
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Odpověď zaslána e-mailem 
 
Dobrý den, 
posíláme požadované informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.. 
 
k bodu 1: 
a) vnitřní úklid zajišťuje firma Štěpán Račák na základě Smlouvy o dílo a jejími dodatky v 
příloze tohoto e-mailu,  
úklid venkovní prostranství okolo budov městského úřadu zajišťují 2 pracovníci veřejně 
prospěšných prací  
b) správu a údržbu budov zajišťujeme částečně vlastními silami správcem budov nebo 
firmami dle vzniklého problému (elektrikář, instalatér, podlahář, malíř apod.) 
 
k bodu 2: 
využívaná energeticky úsporná opatření: útlumový režim ve výměníkových stanicích (topí se 
pouze v pracovní dny a v pracovní době, poté se jen temperuje), termoregulační hlavice na 
topných tělesech, zateplení objektů, platová okna 
 
k bodu 3:  
zaslána oskenovaná Smlouva o dílo na úklid s dodatky uzavřená s firmou Štěpán Račák v 
příloze, s dalšími servisními subjekty nemáme uzavřené smlouvy, pouze celoroční 
objednávky, a voláme je v případě potřeby a druhu činnosti 
 
Přejeme pěkný den. 
  
  
  
Milada Švihálková 
kancelář tajemníka 
Městský úřad Strakonice 
adresa: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
tel. č..: 383 700 221 
mobil. : 724 232 888 
e-mail: milada.svihalkova@mu-st.cz 


























































