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Dne 21.9.2016 jste podali žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přípstupu k informacím 
s požadavkem na  
 

1. Příkazní smlouvu č. 2015012027 uzavřenu se společností A TENDER s.r.o. v evidenci města č. 
201500299 

2. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Město Český Brod a jeho 
příspěvkových organizací uzavřené do 31.12.2019 se společností Čez prodej, s.r.o.  

 
 
 
Všechny smlouvy uzavřené městem Český Brod jsou zveřejněny na webových stránkách města 
http://www.cesbrod.cz/, v záložce Město a samospráva je odkaz na přehled smluv 
http://rozpocet.cesbrod.cz:8090/sml/  
 
1. 
Příkazní smlouva se společností A-Tender je zveřejněna na webových stránkách města, v záložce Město a 
samospráva v odkazu na přehled smluv. Uvedená smlouva se vyhledá nastavením roku 2015, střediska 
Město Český Brod, oblast ostatní. 
Nad rámec požadavku Vám sděluji, že k výše uvedené Příkazní smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1 pod č. 
201600169 Dodatek je též zveřejněn na webových stránkách města, v záložce Město a samospráva 
v odkazu na přehled smluv. Dodatek naleznete po zadání roku 2016, střediska Město Český Brod, oblast 
veřejná správa. 
 
2. 
Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie pro město Český do 31.12.2019 se společností 
Čez prodej, s.r.o. jsou dvě a jsou též zveřejněny na webových stránkách města, v záložce Město a 
samospráva v odkazu na přehled smluv. Smlouvy lze vyhledat po zadání roku 2016, střediska Město Český 
Brod, oblast veřejná správa.  
 
 
 
 
S pozdravem 
Mgr. Hana Dočkalová 
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