Rok 2016

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 22.02.2016 od AMA, s.r.o., Voroněžská
144/20, 460 01 Liberec, IČ 613 27 557 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje informaci o „zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2016, resp. seznam
stavebních projektů či rekonstrukcí, které jsou plánovány městem na rok 2016 – 2018. Případně
jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či
za jejich podpory. U těchto projektů žádáte o:
-

název projektu
popis projektu
projektovou kancelář (pokud již byl
projekt zpracován)
finanční rozpočet projektu
plánovaný termín započetí projektu
předpokládaný termín výběrového
řízení, popř. výherce

Žadateli byly poskytnuty tyto informace: přehled plánovaných investičních akcí Města Horní Slavkov
včetně požadovaných údajů v tabulce.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 21.03.2016 od paní H.V. (dále jen „žadatel“)
žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje informaci „.. v jaké podobě (jakých podobách) a jak dlouho uchovává zdejší správní
orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám“.
Žadateli bylo odpovězeno, že k odesílání datových zpráv prostřednictvím datové schránky je
využíván elektronický systém spisové služby HELIOS. Odesílané a uchovávané datové zprávy jsou
u nás ukládány od doby instalace programu a jeho využívání v rámci činnosti úřadu, tj. od 28.4.2010,
ve formátu *.pdf.
Dne 5.4.2016 obdrželo Město Horní Slavkov stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace,
kdy žadateli nebylo zřejmé, na jak dlouho jsou datové zprávy uchovávány.
Žadateli bylo odpovězeno, že při práci s dokumenty se řídí zaměstnanci úřadu Řádem tajemníka
Městského úřadu č. R 1/2011 Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu Horní Slavkov,
konkrétně Čl. 17, odst. 1, který říká, že dokumenty a spisy jsou uloženy ve spisovnách (tedy i
v elektronickém systému spisové služby) po dobu stanovenou skartačními lhůtami uvedenými ve
spisovém a skartačním řádu. Odkaz na tento spisový a skartační řád přikládáme:
http://www.hornislavkov.cz/e_download.php?file=data/editor/86cs_10.pdf&original=R_01_2011.p
df

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 26.04.2016 od pana J.L. (dále jen „žadatel“)
žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje informaci ohledně veřejných zakázek na stavební práce, kde bylo naše město
zadavatelem, s názvem: „Zateplení vybraných objektů občanské vybavenosti“ (datum uveřejnění
01/2015). Evidenční číslo VZ na VVZ 505314, konkrétně:
„.. jakým způsobem byla stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky (§ 13 a 16 zákona č.
137/2006 Sb.). Prosím o konkrétní způsob např.: stanovená pomocí cenové soustavy ÚSR
projektantem. Byla požadována jistota dle § 67 zákona 137/2006 Sb. ?“
Žadateli bylo odpovězeno, že předpokládaná cena veřejné zakázky byla stanovena projektantem dle
cenové soustavy ÚRS. Jistota nebyla požadována. Veškeré požadované informace jsou veřejně
dostupné na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/zatepleni-objektuobcanske-vybavenosti-horni-slavkov-2014-9-zpr-okst .

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 31.05.2016 od pana J.L. (dále jen „žadatel“)
žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje poskytnutí „kopií těchto dokumentů (elektronická podoba, případně papírová):




revizní zprávu na adrese: Nad výtopnou 932 kde je umístěno telekomunikační zařízení
provozované firmou IMPERIUM TV s.r.o.,
smlouvu o pronájmu nebytového prostoru na adrese Dlouhá 634/12 „technická místnost
kabelové televize“ kde jsou umístěna zařízení soukromé firmy IMPERIUM TV s.r.o.,
faktury za provoz údržbu a vylepšení kamerového systému za roky 2014,2015,2016.

Dne 15.6.2016 byly žadateli poskytnuty kopie:




protokol o revizích a kontrolách č. 516/2014, 517/2014 a 518/2014 – 2 listy
dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 144-OMI/2015 mezi Městem Horní Slavkov a
Technickými službami Horní Slavkov, s.r.o. – 1 list
faktury za provoz, údržbu a vylepšení kamerového systému za roky 2014, 2015, 2016 –
celkem 7 listů
 fa č. 2014/60-IMPERIUM TV s.r.o., Karlovy Vary
 fa č. 174414 Technické služby Horní Slavkov, s.r.o.
 fa č. 2014/59 IMPERIUM TV s.r.o., Karlovy Vary
 fa č. 2014/25 IMPERIUM TV s.r.o., Karlovy Vary
 fa č. 057114 Technické služby Horní Slavkov, s.r.o.
 fa č. 149314 Technické služby Horní Slavkov, s.r.o.
 fa č. 2015/31 IMPERIUM TV s.r.o., Karlovy Vary - * viz poznámka
 fa č. 085215 Technické služby Horní Slavkov, s.r.o.
 fa č. 2015/37 IMPERIUM TV s.r.o., Karlovy Vary
 fa č. FZV 1504783-SOFTCOM GROUP, s.r.o. Praha
 fa č. 2015/59 IMPERIUM TV s.r.o., Karlovy Vary
 paragon č. 9064524-Vladimír Samojil Ostrov
 fa č. 2016/12 IMPERIUM TV s.r.o., Karlovy Vary - * viz poznámka
celkem 7 listů.
* poznámka - ve fakturách jsou zeleně vyznačeny položky, které nejsou součástí
nákladů na správu a provoz MKDS, jedná se o exporty záznamů pro potřeby PČR.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 26.06.2016 od D.A., P.D., P.M. a K.A. (dále
jen „žadatelé“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatelé žádají o stručný technický popis možnosti připojení od našeho úřadu domů č.p. 561, 553 a
719 k našemu vodovodnímu řádu, který končí v čističce dolních vod Diamo, která se nachází hned
vedle domů výše uvedených č.p. a zda budou muset zaplatit anebo ne za zavedení od nás vodovodu
do výše uvedených domů a jestli ano, o jaké přibližné částce se jedná?
Dne 8.6.2016 byla žadatelům zaslána odpověď:
Správa vodovodní sítě ve vlastnictví Města Horní Slavkov je svěřena Vodohospodářskému sdružení
obcí západních Čech se sídlem na adrese :Studentská 328/64 Karlovy Vary - Doubí 360 07, E-mail:
vsozc@vodakva.cz, Telefon: 359 010 148, Fax: 353 332 211. Vlastním výkonem provozu a
technickou správou je pověřena společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská
328/64 Karlovy Vary - Doubí 360 07, E-mail: info@vodakva.cz, Telefon: +420 359 010 111, Fax:
+420 353 332 211. Tato společnost vám stanoví podmínky pro připojení a přípojné místo na
vodovodní řad. Odhad nákladů na realizaci stavby vodovodní přípojky vám zajistí váš zpracovatel
projektové dokumentace stavby (projektant) právě s ohledem na podmínky a určení přípojného místa.
Město Horní Slavkov jako vlastník vodovodu žádné poplatky za připojení neúčtuje, vaším výdajem
budou veškeré související náklady na stavbu přípojek (např. projekt, případné zajištění příslušných
povolení a vyjádření ke stavbě, realizace stavby, montáž napojení, zaměření skutečného provedení
stavby, zřízení věcných břemen).

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 28.06.2016 od J.L. (dále jen „žadatel“)
žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel žádá o: poskytnutí „kopií těchto dokumentů (elektronická podoba, případně papírová):
kompletní elektro revize vysílače firmy Imperium TV umístěného na adrese Nad Výtopnou 935
(opraveno Ing. Janem Leisnerem na adresu Nad Výtopnou 932) – instalované zařízení (rozvaděč,
antény, jističe, zásuvky, kabely atd.). Předložené revizní listy od neurčitých napájecích zdrojů, které
nám byly předány (žádost ze dne 31. 5. 2016) nelze považovat za revizi zařízení které je v půdních
prostorech nainstalováno
vyúčtování/faktur za spotřebovanou elektrickou energii pro provoz zařízení TV ústředny a zařízení
firmy Imperium TV (kompletní provoz zařízení včetně klimatizace) umístěné v budově MěÚ za
roky 2010-2016. K fakturám prosím přiložte i potvrzení o přijetí platby za faktury
Dne 12. 7. 2016 byla zaslána odpověď: Na základě Vašeho požadavku Vám v příloze poskytujeme
kopie:
zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení č.180/2016 včetně přílohy č. 1 a č. 2 – 3 listy
Revize elektroinstalace na adrese Nad Výtopnou 932, která byla nově provedena v červenci
letošního roku. „Internet“ je provozován Technickými službami Horní Slavkov, s.r.o.

vyúčtování/faktury za spotřebovanou elektrickou energii pro provoz zařízení TV ústředny a zařízení
firmy Imperium TV (kompletní provoz zařízení včetně klimatizace) umístěné v budově MěÚ za
roky 2010-2016 – celkem 17 listů
opis účetních dokladů – období 4/2016
výpis z BÚ č. K.129
výpis z BÚ č. 117
výpis z BÚ č. 107
přefakturace spotřeby EE za provoz kabiny TKR vč.příloh ze dne 3.6.2013
přefakturace spotřeby EE za provoz kabiny TKR vč.příloh ze dne 15.5.2014
přefakturace spotřeby EE za provoz kabiny TKR vč.příloh ze dne 16.3.2015
přefakturace spotřeby EE za provoz kabiny TKR vč.příloh ze dne 7.3.2016.
Do 4/2013 byl kabelový rozvod majetkem Byty Teplo s.r.o., od 5/2013 do 4/2014
měly kabelový rozvod ve výpůjčce Technické služby s.r.o., od 5/2014 je kabelový
rozvod majetkem Technických služeb s.r.o.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 27.07.2016 od pana J.L. (dále jen „žadatel“)
žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Svým podáním žádá o: „smlouvu uzavřenou na základě RM 178/13/16 s panem Ing. Viktorem
Kotrubenkou“.
Dne 10.8.2016 obdržel žadatel odpověď, že požadovaná smlouva je veřejně dostupná informace a je
zveřejněna
v
„Registru
smluv“,
nad
rámec
zákona
č.
340/2015
Sb.
http://portal.gov.cz/portal/obcan/rejstriky/data/37051109/ ,

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 23.08.2016 od pana J.L. (dále jen „žadatel“)
žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Svým podáním žádá o: „ kopii znaleckého posudku vypracovaného dle smlouvy uzavřené na základě
RM 178/13/16“ a o podání „informace, kdo dodal seznam zařízení, který byl součástí smlouvy
s panem Ing. Viktorem Kotrubenkou“.
Dne 05. 09. 2016 si žadatel převzal kopii znaleckého posudku, vypracovaného Ing. Viktorem
Kotrubenkou - 27 stran a sdělení, že seznam zařízení, který byl součástí smlouvy s panem Ing.
Viktorem Kotrubenkou dodal současný vypůjčitel majetku, tedy Technické služby Horní Slavkov,
s.r.o.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 10.09.2016 od J.Š. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Svým podáním žádá o informace ohledně pracovní pozice pana Martina Křemena – čím se zabývá a
kdy bylo vypsané výběrové řízení na tuto bezejmennou pozici.
Dne 19.9.2016 byla žadateli zaslána odpověď: K Vašemu dotazu uvádíme, že výběrové řízení,
kterého jste se zúčastnil, bylo vyhlášeno na obsazení pracovní pozice u odboru majetku a investic
MěÚ Horní Slavkov pro pracovní pozici referent správy bytového a nebytového fondu. Jako
nejvhodnější uchazeč byla vybrána p. Alžběta Králová.
Tento odbor disponoval ještě jedním neobsazeným pracovním místem, které bylo uvolněno z důvodu
čerpání rodičovské dovolené (p. Lenka Vlčková). V rámci vyhlášeného VŘ jeden z uchazečů svým
výkonem i vzděláním (stavební směr) přesvědčil zaměstnavatele a vedoucí odboru majetku a investic
o vhodnosti obsazení dočasně uvolněné pracovní pozice p. Martinem Křemenem. Důvodem bylo
extrémní zatížení tohoto odboru.
Pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou a konči dne 21. 3. 2017, pracovní náplní je investiční
příprava staveb, technická podpora a správní činnosti odboru.
Nejednalo se tedy o vytvoření nového pracovního místa, ale jen dočasné obsazení pracovní pozice, u
které s ohledem na konané VŘ, nebylo účelné ani ze zákona nutné vyhlašovat další VŘ.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 09.10.2016 od P.B. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Svým podáním žádá o informace ohledně
 Kolik v současné době platných veřejnoprávních smluv, jejichž předmětem je výkon
přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů, kdy vaše obec vede za jinou obec přestupkové řízení, vaše obec uzavřela?
 Výčet obcí, s nimiž má vaše obec výše zmíněnou smlouvu uzavřenou.
 Kdo ve vaší obci projednává přestupky? (obecní úřad, komise)

Dne 19.10.2016 byla žadateli zaslána odpověď: Podle organizačního řádu Městského úřadu v Horním
Slavkově, účinného od 20. 5. 2015, zajišťuje v přenesené působnosti projednávání přestupků odbor
správní a vnitřních věcí Městského úřadu v Horním Slavkově. Výkon přestupkové agendy je
zajišťován pouze pro město Horní Slavkov, žádná veřejnoprávní smlouva na tuto agendu uzavřena
nebyla.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 04.11.2016 od R.M. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Svým podáním žádá o:
1. „seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel účtů“,
2. „darovací smlouvu (naskenovanou) uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je územně
samosprávný celek dárce, jedná se o (mi) smlouvu, která byla uzavřena jako poslední“.
Dne 14.11.2016 byla žadateli zaslána odpověď: K bodu č.1 byl zaslán přehled všech aktivních
bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel účtů. Tyto účty jsou vedeny u České
spořitelny, České národní banky, Komerční banky a Hypoteční banky. K bodu č. 2 bylo sděleno
následující:
-

-

poslední darovací smlouva, uzavřená písemně, kde vystupuje Město Horní Slavkov jako
dárce, je z roku 2015 a je určena na zřízení nového baby boxu v Sokolově; smlouvu zasíláme
v příloze,
dále byl na základě usnesení RM dne 19. 10. 2016 poskytnut peněžní dar za dárcovství krve
ve výši Kč 3000,-; v tomto případě není darovací smlouva uzavřena písemně, ale pouze ústně,
jde o poslední darovací smlouvu, uzavřenou ze strany Města Horní Slavkov tímto způsobem.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 25.11.2016 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Svým podáním žádá o „informace k bodu č. 22 z 24. zasedání rady města konaného dne 16.11.2016
ve 14.00 hod.: a) dokumenty a další náležitosti
b) důvod stažení bodu
Dne 9.12.2016 byla žadateli zaslána odpověď:
k písmenu a) Vám poskytujeme kopii materiálu pro jednání Rady města č. 24/2016 konané
dne 16. 11. 2016, bod jednání 22 – 2 strany a kopii Indikativní nabídky České
spořitelny, a. s. pro Technické služby Horní Slavkov, s. r. o. – 2 strany,
a k písmenu b) uvádíme, že důvodem stažení bodu z jednání Rady města bylo nedostatečně
srozumitelné odůvodnění konsolidace.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 20.12.2016 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Svým podáním žádá v bodě č. 1 a) o „informace k bodu č. 22 z 25 zasedání rady města
konaného 30.11.2016 ve 14:00 – položkový seznam za co bude proinvestovaná částka 1,1 mil.
korun“. Požadované informace předáváme v tabulce:

Název

Počet

Cena/J

Cena celkem

BNG

2

150.000,-

300.000,-

SUN

1

280.000,-

280.000,-

Karty

500

450,-

225.000,-

1

1.200,-

1.200,-

10

1.400,-

14.000,-

Modul dekódovací AlphaCrypt

5

1.200,-

6.000,-

Přijímač HD

1

20.000,-

20.000,-

Resetovač

1

10.000,-

10.000,-

Multiplexor 8in/2out ASI

1

73.000,-

73.000,-

Licence transrating DCM

18

11.500,-

207.000,-

1

15.800,-

15.800,-

Modul dekódovací PowerCam
Modul dekódovací Irdeto

Program na kontrolu výpadku TV a resetování

1 152.000,





K bodu č. 2 a) žádosti – „žádost o informaci, za co byla proinvestována částka z úvěru 1,8
mil.korun firmou Technické služby Horní Slavkov s.r.o., která byla schválena v roce 2014
zastupitelstvem města – položkový seznam investic pro celou částku 1,8 mil.korun“, Vám v příloze
zasíláme výsledky auditu Kabelové televize a internetového připojení Horní Slavkov,
provedeného ve dnech 9.2.-28.2.2015 auditorem Martinem Raisem, IČO 73696269.
Bodem č. 3 d) žádáte o „informace k KTV v majetku firmy Technické služby Horní Slavkov s.r.o.
– smlouva s dodavatelem a provozovatelem KTV firmou IMPERIUM TV s.r.o.“ – v příloze Vám
zasíláme Smlouvu o provozování televizního kabelového rozvodu a provádění servisních prací na
televizním kabelovém rozvodu ve městě Horní Slavkov, uzavřenou mezi Technické služby Horní
Slavkov, s.r.o. se sídlem Hornova 825, Horní Slavkov, IČ 26330202, a IMPERIUM TV, s.r.o., se
sídlem Studentská 78, Karlovy Vary, IČ 26387000.
Bodem č. 4 d) žádáte o „informaci souboru majetku „internet“ v majetku města propůjčené firmě
Technické služby Horní Slavkov s.r.o. – smlouva s dodavatelem a provozovatelem internetu firmou
IMPERIUM TV s.r.o.“ – v příloze Vám zasíláme Smlouvu o užívání technických zařízení ve městě
Horní Slavkov, uzavřenou mezi Technické služby Horní Slavkov, s.r.o. se sídlem Hornova 825,
Horní Slavkov, IČ 26330202, a IMPERIUM TV, s.r.o., se sídlem Studentská 78, Karlovy Vary,
IČ 26387000.
Dne 5.1.2017 byla žadateli zaslána odpověď.

