Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo 16.1.2021 od p. M.F. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
V žádosti žadatel požaduje poskytnutí informace týkající se odborů MěÚ Horní Slavkov, tyto jsou:
odbor správní a vnitřních věcí, odbor finanční, odbor majetku a investic, odbor správy bytových a
nebytových prostor, odbor výstavby a životního prostředí a oddělení kancelář starosty a tajemníka.
Dále požaduje žadatel informace týkající se finančních služeb MěÚ Horní Slavkov, které jsou: Česká
spořitelna, a.s. s 24 zřízených účtů a Česká národní banka s 2 zřízenými účty. V žádosti žadatel
požaduje informace týkající se okolních obcí, abecední seznam obcí Karlovarského kraje je k dispozici
na: https://www.czso.cz/csu/xk/seznam_obci_karlovarskeho_kraje. Dále žadatel požaduje poskytnutí
informace ohledně oprav v městských bytech a jejich správy, byty spravuje odbor správy bytových a
nebytových prostor. Bytové jednotky, které jsou majetkem města a jsou v domech, které spadají do
společenství vlastníků jednotek, je správce určen dle společenství vlastníků jednotek. Opravy
městských bytových jednotek a nebytových prostor převážně provádějí Technické služby Horní
Slavkov s.r.o., IČ 26330202, se sídlem Hornova č.p. 825, 357 31 Horní Slavkov. Opravy městských
bytů za r. 2020 činily celkem 490.222,- Kč. Město Horní Slavkov má ve vlastnictví 160 bytových
jednotek a 50 nebytových prostor.
Odpověď obdržel žadatel dne 26.1.2021 v elektronické podobě.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo 26.5.2021 od J.K. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
V žádosti žadatel požaduje poskytnutí informace týkající statického posudku, kolaudace a rozhodnutí
komunikace na p.p.č. 1048/1 k.ú. Kfely, souhlas s uložením inženýrských sítí na jmenovaném
pozemku, kolaudace rekonstrukce rybníka na p.p.č. 3 k.ú. Kfely vč. sdělení týkající se propustku
z rybníka a zamezení prosakování vody z pozemků p.č. 925/36 a 1048/1 na p.p.č. 925/52 k.ú. Kfely.
Město žádosti vyhovělo a zaslalo požadované doklady (kolaudační souhlas a dvě rozhodnutí týkající
se komunikace a inženýrských sítí; souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací týkajíc se
opravy hráze rybníka). K propustku a prosakování vody obdržel žadatel část projektové dokumentace.
Odpověď obdržel žadatel dne 3.6.2021 osobně do vlastních rukou.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo 4.9.2021 od p. J.K. (dále jen „žadatelka“) žádost o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
V žádosti žadatelka požaduje poskytnutí informace týkající se zajištění provozu Mateřské školy Dlouhá
621/1 Horní Slavkov, p.o. (dále jen „mateřská škola) v době od 1.9.2021 do 3.9.2021.Jakým způsobem
byl zajištěn provoz Mateřské školy Dlouhá 620/1 Horní Slavkov příspěvková organizace (dále jen
„mateřská škola) v době od 1.9.2021 do 3.9.2021, zejména o informace jakých prostorech byl provoz
mateřské školy zajištěn, v jaké denní době (od do), kdo se zde o děti staral. Pokud byla možnost umístit
dítě, které je přihlášeno k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole kde konkrétně a jakou formou byla
tato informace ze strany mateřské školy, případně ze strany zřizovatele – Město Horní Slavkov,
uveřejněna, jakou formou probíhaly přihlášky dětí na tyto konkrétní tři dny (1.9.2021-03.09.2021), jakým
klíčem byly vybrány děti, které byly v těchto třech dnech v mateřské škole umístěny. Kdo byl zodpovědný
za zveřejnění výše uvedených informací.
Město žádosti vyhovělo a zaslalo požadované: Město Horní Slavkov, jako zřizovatel této organizace
rozhodl dne 25. 8. 2021, citace usnesení rady města: „o uzavření organizace Mateřská škola Horní
Slavkov, sídlem Dlouhá 620, Horní Slavkov, příspěvková organizace, IČO: 75005492 pro období 01.
09. - 03. 09. 2021 z důvodu nedokončené rozsáhlé rekonstrukce kuchyně, která měla být ukončena dne
21. 08. 2021 a vzniku nepředvídatelných okolností, které neumožní její dokončení v plánovaném
termínu, přičemž není možné provoz mateřské školky zajistit s dodržením všech přepisů upravujících
podmínky jejího provozování ani jiným vhodným náhradním způsobem“. Zřizovatel si vyžádal informace
o kapacitních možnostech druhé Mateřské školy (ve Sportovní ulici) a zjistil, že je možné umístit menší
počet dětí do této druhé Mateřské školy, a proto také rozhodl o umožnění docházky dětem z Mateřské
školy Horní Slavkov, Dlouhá 620/1, příspěvková organizace po dobu jejího uzavření, tj. 1.9. - 3. 9. 2021
do kapacitních možností Mateřské školy Horní Slavkov, Sportovní 713, příspěvková organizace
(usnesení rady města č. 239/19/21 ze dne 25. 8. 2021). Zřizovatel zveřejňoval na
webových/facebookových stránkách informaci o uzavření mateřské školy (dne 25. 8. 2021).
Zodpovědnost za informování rodičů nese vždy mateřská škola a je tedy povinna informovat nejen o
uzavření, ale i v daném případě měla informovat rodiče o možnostech umístit dočasně dítě do druhé
mateřské školy, byť kapacita nemohla uspokojit všechny. Zřizovatel žádnou formu přihlášení, ani klíč k
výběru dětí nestanovil. Ředitelka uzavřené mateřské školy zřizovateli sdělila, citace: „Byla informace
sdělena i rodičům – všem SMS na telefonní kontakt uveden zákonným zástupcem dítěte, na našich
webových stránkách, na volně přístupném místě – vstupní branka do objektu školky.“
Odpověď obdržela žadatelka dne 16.9.2021 v elektronické podobě.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo 6.10.2021 od J. CH. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
V žádosti žadatel požaduje poskytnutí kopie dokladu o protokolárním převzetí základové správy před
betonáží dle technické zprávy.
Město žádosti vyhovělo a zaslalo požadovaný doklad – kopii stavebního deníku.
Odpověď obdržel žadatel dne 15.10.2021 osobně do vlastních rukou.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo 14.10.2021 od GEOSCANNING s.r.o., Brno, IČ
10746056 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V žádosti žadatel požaduje vyčíslení nákladů za geodetické služby a ortofotomapy za r. 2019-2021.
Město žádosti vyhovělo a zaslalo požadované:
V r. 2021 bylo společnosti GEPRO spol. s r.o., Praha, IČ 44851529 za implementaci územního plánu
města Horní Slavkov hrazeno 4.800,- Kč bez DPH a za implementaci dat do pasportu veřejného
osvětlení bylo hrazeno 8.000,- Kč bez DPH, vše v SW Misys. V letech 2019 a 2020 byla shora
uvedené společnosti za provoz SW Misys hrazena celková částka ve výši 82.400,- Kč bez DPH, r.
2021 zatím nebyl řešen.
Odpověď obdržel žadatel dne 21.10.2021 v elektronické podobě.

