Rok 2015
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 05.01.2015 od Strategy One a.s.,
Vodičkova 791/41, 110 00 Praha, IČ 031 14 589 (dále jen „žadatel“) žádost o informace
podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje informaci o „míře a rozsahu využívání veřejného osvětlení (dále jen VO).“
Žadateli byly poskytnuty tyto informace:
Počet ks veřejného osvětlení (světelných bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014. Míra a rozsah
využívání veřejného osvětlení (dále jen VO) - 730 ks veřejného osvětlení (světelných bodů, lamp)
Vykazuje VO následující technické problémy?:
nedostatečná míra svítivosti ANO/NE - ne
špatný technický stav lamp ANO/NE - cca 40% těch nejstarších, probíhá postupná výměna
možnost regulace jasu ANO/NE - ne
existence řízeného zapínání a vypínání ANO/NE - ano
vedení el. rozvodu vzduchem ANO/NE - částečně
Uveďte, prosím, průměrné stáří svítidel: 0-5 let počet ks: 60
6-10 let počet ks: 50
11-20 let počet ks: 220
21 a více let počet ks:“ 400
Uveďte, prosím, průměrné stáří sloupů: 0-5 let počet ks: 60
6-10 let počet ks: 50
11-20 let počet ks: 220
21 a více let počet ks:“ 400
Prosím, uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014
Výbojka sodíková

494 ks

Výbojka indukční

18 ks

Výbojka metal halogenidová

10 ks

Zářivka

178 ks

LED

10 ks

Jiný druh

50 ks

Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014 - v současné době je realizována generální

oprava.
Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů? ANO/NE - Ne
Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení? - 90%
Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh - 90 kW
Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014 – 3560 hod.
Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení - prostřednictvím společnosti Technické
služby Horní Slavkov, s.r.o., IČ 26330202, se sídlem Horní Slavkov, Hornova 825 – 100% řízená a
vlastněná Městem Horní Slavkov – smluvní vztah na dobu neurčitou
Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014 - údržba a opravy
835 tis. Kč
Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO - prostřednictvím společnosti Technické služby Horní
Slavkov, s.r.o., IČ 26330202, se sídlem Horní Slavkov, Hornova 825 – 100% řízená a vlastněná
Městem Horní Slavkov – smluvní vztah na dobu neurčitou, a to prostřednictvím jak dlouhodobého
smluvního vztahu na dobu neurčitou tak i jednotlivými objednávkami
Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014 - údržba a opravy
835 tis. Kč. Výdaj není členěn na samostatnou správu
Kolik činili investice do VO v roce 2014 - 368 tis. Kč

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 23.03.2015 od JUDr. Josefa Karlíka,
advokáta, advokátní kancelář Počernická 22, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00, IČ 452
47 129 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Žadatel požaduje informaci o tom, zda „paní Z. Č. byla ve volbách do obecních
zastupitelstev konaných v říjnu 2014 členka volební komise Města Horní Slavkov a v jaké
funkci, zda přepočítávala volební hlasy a jaká odměna a v jaké výši jí byla vyplacena?“
Žadateli byly poskytnuty tyto informace:
- paní Z. Č. pracovala při volbách do zastupitelstva města v říjnu 2014 ve funkci členky
okrskové volební komise,
- činnost okrskové volební komise je upravena § 16 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mj.
tedy sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,
- výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise stanoví § 1
vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů; paní Z. Č. byla tato odměna vyplacena v plné výši po odečtení zákonných
odvodů.
Dne 8.4.2015 došla Městu žádost o přímé poskytnutí informace. Dne 14.4.2015 byla proto
poskytnuta žadateli informace s uvedením konkrétní výše odměny, vyplacené paní Z.Č. ve
výši 1 105,-- Kč.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 25.05.2015 od Business Media CZ,
s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha, IČ 284 73 531 (dále jen „žadatel“) žádost o informace
podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje informaci o „investičních plánech města pro rok 2015, resp. seznam
stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2015 a budou financovány
z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů“. Žadateli byly poskytnuty tyto informace:
Vzhledem ke skutečnosti, že již proběhlo zastupitelstvo Města Horní Slavkov, kde byly
projednávány a schvalovány investiční akce, Vám sdělujeme, že pokud je konkrétní projekt již
schválen, najdete o něm informace na profilu zadavatele, popř. ve formě předběžného oznámení v
uveřejňovacím subsystému věstníku veřejných zakázek. Zbylé finanční prostředky jsou alokovány ve
schváleném rozpočtu Města Horní Slavkov, který je zveřejněn na stránkách města
http://www.hornislavkov.cz/, zde se nachází i přímý odkaz na profil zadavatele. Zbylé alokované
prostředky zatím nejsou určeny k realizaci konkrétních projektů

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 07.09.2015 od Grant Thornton
Advisory s.r.o., Žatecká 44/14, 110 00 Praha 1, IČ 265 13 960 (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje vyplnění dotazníku „Celorepublikový průzkum provozování vodovodů a
kanalizací v ČR v obcích nad 5 tis. obyvatel“. Žadateli byly poskytnuty informace:
- v obci existuje vodovod
- majitelem je Město Horní Slavkov, provozuje ho fy Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,
a.s.
- je provozován na dobu určitou do IX.19
- žadateli byla zaslána majetková a provozní evidence vodovodu
- v obci existuje kanalizace
- majitelem je Město Horní Slavkov, provozuje ho fy Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,
a.s.
- je provozována na dobu určitou do 1.9.2019
- žadateli byla zaslána majetková a provozní evidence kanalizace
- cena vodného v roce 2015 – 41,26 Kč/m3 vč. DPH
- cena stočného v roce 2015 – 31,29 Kč/m3 vč. DPH

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 20.08.2015 od J.M. – advokáta,
Kolínská 1686/13, 130 00 Praha – Vinohrady (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje „úplné kopie nebo scan smlouvy, případně smluv, včetně veškerých jejich
příloh a dodatků, na základě které či kterých Smluvní partner zajišťuje pro Město Horní
Slavkov veškeré své služby při nakládání s komunálními odpady, tj. zejména při sběru, svozu
a dalším nakládání s komunálními odpady.“ Žadateli byly po zaplacení úhrady za poskytnutí

informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., dne 19.10.2015 poskytnuty informace
prostřednictvím kopií smluv (včetně příloh a případných dodatků), uzavřené mezi Městem
Horní Slavkov a:
 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2 – 4 listy
 Technické služby Horní Slavkov s.r.o., Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov – 10 listů
 ASEKOL s.r.o., Dobrušská 1, 147 00 Praha 4 – Braník – 10 listů
 KOUTECKÝ s.r.o., Družby 1413, 419 01 Duchcov – 5 listů
 EKO-KOM, a.s., Na Pakráci 1685/17, 140 21 Praha 4 – 14 listů
 EKOLAMP s.r.o., nám. I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2 – 6 listů
 ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 – 5 listů

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 05.10.2015 od A. K. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požaduje „povolení ke kácení dřevin a dohodu o úhradě nákladů vyplývajících
z kácení a úklidu dřevin v ulici Dlouhá 676, 357 31 Horní Slavkov“. Žadateli byly
poskytnuty informace prostřednictvím kopie Dohody o úhradě nákladů vyplývajících
z kácení a úklidu dřevin, uzavřené dne 19.12.2011 mezi Městem Horní Slavkov se sídlem
Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, IČ 00259322 a Společenstvím vlastníků jednotek se sídlem
Horní Slavkov, Dlouhá 676/30, IČ 70971871.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 19.11.2015 od J. K. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požaduje „seznam kotelen, které město Horní Slavkov vlastní, obhospodařuje nebo
spravuje pro výrobu tepla a TUV“. Žadateli byly poskytnuty informace prostřednictvím
odpovědi na žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., kde bylo uvedeno:
 název kotelny: Výtopna CZT
adresa: Hornova 921, Horní Slavkov 357 31
správa: provozovatel není organizací města, centrální výtopna je provozována na základě
nájemní smlouvy
Provozovatel:
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
se sídlem: Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01
Jednající: Ing. Františkem Štěpánkem, předsedou představenstva
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl B, číslo vložky 980.
IČ : 26348349
DIČ: CZ 699001005

 název kotelny: plynová kotelna
adresa: Nádražní 683, Horní Slavkov 357 31
správa: provozovatel je příspěvkovou organizací města, kotelna je v budově svěřené
organizaci
Název organizace:
Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, okres Sokolov
Sídlo organizace:
357 31 Horní Slavkov, Nádražní 683
IČ: 75005476

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 07.12.2015 od J. L.(dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požaduje „podklady pro jednání ZM konané dne 14.12.2015, přesněji bod č. 9 (vklad
nemovitého majetku „Rozvody internetu“ do společnosti Technické služby Horní Slavkov,
s.r.o.)“. Žadateli byly poskytnuty informace prostřednictvím kopií výše uvedených
podkladů.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 09.12.2015 od firmy Heagl,s.r.o., IČ
28639391, Na Vyhlídce 2582, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen „žadatel“) žádost o informace
podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje „informace ohledně používání právního informačního systému CODEXIS
(dodavatel ATLAS consulting spol.s r.o.)“. Žadateli byly poskytnuty informace:
-

Město Horní Slavkov používá právní informační systém CODEXIS

-

používáme doplněk Liberis

-

je určen pro 23 uživatelů

-

na pořízení tohoto systému byla vynaložena částka původně 6.050,- Kč vč.DPH; v roce 2013
zakoupena aplikace CITEX CODEXIS a rekodifikace NOZ v ceně 12.100,- Kč vč. DPH;
v roce 2014 zakoupena aplikace LIBERIS CODEXIS v ceně 18.150,- Kč vč. DPH

-

smlouva je uzavřena od 20.10.2011 do 31.12.2015

-

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 22.12.2015 od J.K. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požaduje „informace o výši platu tajemníka našeho úřadu – tedy Městského úřadu
Horní Slavkov – v roce 2012“. Žadateli byly poskytnuty informace:
-

průměrný hrubý hodinový výdělek za druhé čtvrtletí 2012;

-

průměrný hrubý měsíční výdělek za druhé čtvrtletí 2012;

-

průměrný hrubý roční výdělek za rok 2012;

-

zařazení úředníka úřadu, pracujícího ve funkci tajemník (vedoucí úřadu) – platový
stupeň.

