Rok 2013
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 2.11.2013 od fy Arbor servis, s. r. o,
Sokolov, IČ26326175 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje poskytnutí aktualizovaného jmenného složení zastupitelstva Města Horní
Slavkov s uvedením rady a vedení Města Horní Slavkov, včetně politického zaměření.
Dne 7.11.2013 byla do e-mailové schránky žadatele zaslána tabulka s uvedenými
požadovanými informacemi k jednotlivým členům zastupitelstva, a to k 6.11.2013.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 9.10.2013 od pana L. J. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požaduje poskytnutí odpovědí na následující dotazy:
1. „Právník placený městem Judr.Čonka: od kdy do kdy byl, a nebo stále je placený;
je-li placený paušální částkou, tak v jaké výši; je-li placený od případů, tak
v jakých výších;….“
2. „….kolik město platilo právníků od ledna roku 2007; jejich jména a příjmení a zda-li
byli tito právníci placeni souběžně, pakli-že ano, tak proč“
Odpověď s poskytnutými informacemi si žadatel převzal dne 24.10.2013, a to:
- k bodu č. 1 - za poskytování právních služeb náleží advokátovi odměna ve výši
mimosmluvní odměny ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odměnách advokátů a
náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), vedle této
mimosmluvní odměny náleží advokátovi v případě úspěšnosti veškeré soudní přísudky,
přiznané soudem vůči protistraně, tj. náleží mu soudy přisouzené náhrady nákladů řízení, za
zastupování v exekučním řízení, je-li předmětem vymáhání finanční plnění dle správního
rozhodnutí vydaného Městským úřadem Horní Slavkov, náleží advokátovi odměna ve výši
přiznaných nákladů řízení s tím, že advokát bude tuto odměnu vymáhat přímo na povinném a
Město Horní Slavkov nebude hradit žádné zálohy, advokát má také nárok na náhradu
vzniklých nákladů, spojených s činností uskutečňovanou ve prospěch Města Horní Slavkov,
které zahrnují i soudní poplatky, místní a správní poplatky a poplatky za překlady do cizího
jazyka
- k bodu č. 2 - mimo již výše zmiňovaného JUDr. Čonky mělo Město Horní Slavkov
od roku 1992 uzavřenou smlouvu o poskytování právní pomoci s JUDr. Vlastou
Dohnalovou. Tato smlouva byla vypovězena na základě usnesení rady města ze dne
20.4.2011.
Poslední odměna za právní pomoc JUDr. Dohnalové byla vzhledem k výpovědní době
smlouvy fakturována za měsíc červen 2011, první faktura za právní zastoupení ze strany
JUDr. Čonky došla Městu Horní Slavkov až dne 1.9.2011.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 30.9.2013 od pana L. J. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím.
Žadatel požaduje informace:
- kdo vykonává zodpovědnou funkci starosty města, kde má trvalé bydliště, jakou celkovou
měsíční finanční částku za tuto funkci inkasuje,
- kdo vykonává zodpovědnou funkci místostarosty města, kde má trvalé bydliště, jakou
celkovou měsíční finanční částku za tuto funkci inkasuje; pokud je těchto osob více,
požaduje podrobné a věcné uvedení proč,
- zda inkasují zaměstnanci města za své narozeniny od města finanční nebo nefinanční
plnění, pokud ano tak v jaké výši a na základě čeho,
- zda dotovalo (od roku 2006) a nebo stále dotuje Město Horní Slavkov finanční nebo
nefinanční formou soukromé podnikání ať již fyzických nebo právnických osob, pakli-že ano
požaduje žadatel podrobné a věcné uvedení proč a na základě čeho.
Dne 14.10.2013 převzal žadatel odpověď na dotaz ohledně výkonu funkce starosty a
místostarostů Města Horní Slavkov s odkazem na webové stránky Města Horní Slavkov. Ve
věci dotazu na trvalé bydliště starostky a místostarostů Města Horní Slavkov bylo poukázáno
na ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého vyplývá, že podmínkou pro výkon těchto
funkcí je trvalé bydliště ve městě Horní Slavkov. Ve věci dotazu na finanční odměny
místostarostů města byl žadatel odkázán na webové stránky Města Horní Slavkov (zápisy
zastupitelstva města); v případě odměny starostky města na nařízení vlády č. 37/2000 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, kdy výše
měsíční odměny starostky města je tímto předpisem jasně daná a nemusí tak nijak dále
řešena. Dále bylo žadateli sděleno, že ke zvolení 2. místostarosty došlo z důvodu zachování
optimálního řízení Města Horní Slavkov a pro vzájemnou zastupitelnost starostky a
místostarostů Města v době jejich nepřítomnosti. K dotazu týkajícího se finančních nebo
nefinančních plnění zaměstnanců města za své narozeniny bylo sděleno, že jsou v souladu
s kolektivní smlouvou při příležitosti životních jubileí (dovršení věku 50, 60 a 65 let věku)
vypláceny finanční dary. K žádosti o informaci ohledně dotace Města Horní Slavkov
soukromého podnikání fyzických či právnických osob bylo sděleno, že Město Horní Slavkov
na základě uzavřených smluv přispívá na provozování autobusových linek a spojů
dopravcům, tak, aby byla zajištěna a rozšířena dopravní obslužnost Města Horní Slavkov.
Dále Město Horní Slavkov poskytuje z rozpočtu Města Horní Slavkov na základě žádosti
účelové příspěvky v souladu s Pravidly RM 4/07, tzv. granty. Informace o jejich přidělení je
každoročně zveřejněna ve Slavkovském zpravodaji, který je volně dostupný na webových
stránkách Města Horní Slavkov.
Dne 25.10.2013 obdrželo Město od žadatele podání, jehož obsahem byla stížnost na postup
při vyřizování žádosti o informace ze dne 30.9.2013, když Město v souladu s § 6 odst. 1 InfZ
odkazovalo na již zveřejněné informace na webových stránkách města, žadatel trvá na
přímém poskytnutí zveřejněné informace. Žadateli tedy byly dne 7.11.2013 poskytnuty mimo
již výše uvedených navíc tyto informace:
-

do funkce starostky města byla zvolena Mgr. Jana Vildumetzová, 1. místostarostou
Mgr. Vidor Mandelík a 2. místostarostou pan Martin Kasal, DiS.
Výše měsíční odměny starostky Města Horní Slavkov se v souladu s nařízením vlády
č. 37/2003 Sb. skládá z několika částí – základní odměny pro uvolněného starostu
obce, příplatku podle počtu obyvatel ( obec nad 3 tis. do 10 tis. obyvatel - fixní část +
příplatek 68,90 Kč za každých 100 obyvatel nad 3 tis.), příplatek podle § 1 odst. 3

-

písm. b) nařízení vlády.
Výše měsíční odměny místostarosty Města Horní Slavkov činí 12 500,- Kč.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 2.9.2013 od České pirátské strany, IČ
71339698 (dále jen „žadatel“), žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Žadatel požaduje informaci, zda jsou v našem městě vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné
plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
ČR.

Dne 25.7.2013 byla e-mailem zaslána odpověď, že ke dni 2.9.2013 nejsou v našem městě
místa určená pro agitaci politických stran. S odkazem na §16 odst.1) zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění
pozdějších předpisů, může starosta před volbami vyhradit plochu pro vylepení volebních
plakátů, v tomto případě by tyto plocha mohla být vyhrazena až v termínu od 14.10.2013.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 18.7.2013 od pana L.F. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje název a identifikační číslo subjektu, který v současnosti zajišťuje pro naši obec
služby v oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň.

Dne 25.7.2013 byla do datové schránky žadatele zaslána odpověď s požadovanými
informacemi, které se týkají názvu a identifikačního čísla subjektu, který v současnosti tyto
pro naše město tyto služby zajišťuje, včetně data vypršení platnosti smlouvy:
- v oblasti svozu směsného komunálního, objemného, nebezpečného odpadu, v oblasti
zimní a letní údržby komunikací a údržby veřejné zeleně jde o fy Technické služby
Horní Slavkov, s. r. o., s uzavřenou smlouvou na dobu neurčitou,
- v oblasti svozu separovaného odpadu jde o fy AVE CZ odpadové hospodářství s. r.
o., s uzavřenou smlouvou na dobu neurčitou.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 25.4.2013 od pana L. J. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požaduje jmenný seznam všech zúčastněných osob na V. zasedání Zastupitelstva
města Horní Slavkov dne 20.11.2012, dále sdělení jména osoby, která je po právní stránce
zodpovědná za obsah tohoto zápisu, a kopii ověřeného právoplatného dokladu, který
potvrzuje návštěvu starostky města Mgr. Vildumetzové dne 16.1.2013 v PS Parlamentu ČR,
ve výrobu veřejné správy při projednávání reformy veřejné správy.
Dne 9.5.2013 převzal žadatel do vlastních rukou odpověď s uvedenými informacemi a
kopiemi listin:
- kopie listin přítomných na zasedání zastupitelstva
- tvorba zápisu zastupitelstva města obecně upravuje § 95 zákona o obcích; v Horním
Slavkově odbor kanceláře starostky a tajemníka vyhotoví zápis, formální náležitosti

-

kontroluje tajemník MěÚ, zápis je předán starostce města a zaslán elektronicky
ověřovatelům zápisu, kteří provedou kontrolu a připojí svůj podpis; zjištěné chyby se
opravují okamžitě (překlepy, zřejmé omyly apod.), oprava závažnějších chyb se koná
na nejbližším zasedání zastupitelstva
kopii e-mailu, zaslaného dne 15.1.2013 vedoucí kanceláře Svazu města a obcí ČR
starostce města Mgr. Vildumetzové o setkání zástupců Svazu, kteří se dne 16.1.2013
zúčastní od 11.00 hodin 34. schůze Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
PS Parlamentu ČR s uvedením jmen osob, které se této schůze za SMO ČR zúčastní,
mezi kterými je uvedené také starostka města Mgr. Vildumetzová.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 25.4.2013 od pana L. J. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požaduje vysvětlení dat, uvedených ve výpisu z evidence přestupků ze dne
8.10.2012, poskytnutých na základě žádosti Krajskému ředitelství Policie ČR Sokolov.
Odpověď s uvedením a vysvětlením jednotlivých dat převzal žadatel do vlastních rukou dne
30.4.2013.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 15.4.2013 od fy Business Media CZ,
s. r. o., Praha 5. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
Žadatel chce poskytnout seznam stavebních projektů, plánovaných Městem na rok 2013 a
financovaných z rozpočtů Města nebo z jiných veřejných rozpočtů.
Dne 23.4.2013 byl do datové schránky žadatele zaslán tento seznam s tím, že Město nemá
schválený žádný investiční plán a jde pouze o investice, které mají v současné době
schválené financování z rozpočtu města na rok 2013:
„Parkovací plochy II. etapa sídliště - chodník“
 stručný popis – chodníkový pás ze zámkové dlažby a likvidace asfaltových ploch
mezi obytnými objekty čp. 670 - 674
 rozpočet projektu: 2,3 mil. Kč
 plánovaný termín započetí projektu: stavba je již v realizaci vlastní společností
„Lokalita Nad Výtopnou obytná zóna „D“ - dokončení inženýrských sítí“
 stručný popis – dokončení stavby místní komunikace
 rozpočet projektu: 1,8 mil. Kč
 plánovaný termín započetí projektu: stavba je již v realizaci po výběrovém řízení
z roku 2012
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 5.3.2013 od paní J. R. (dále jen
„žadatelka“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

Dne 19.3.2013 převzala žadatelka odpověď na svůj dotaz ohledně počtu plnoletých osob,
odcházejících z dětského domova v Horním Slavkově, které bydlely nebo bydlí ve vstupních
bytech s tím, že ve vstupních bytech bydlela po odchodu z dětského domova v Horním
Slavkově jedna dospělá osoba.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 27.2.2013 od paní J. R. (dále jen
„žadatelka“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatelce bylo na základě jejího dotazu sděleno, že kvůli napadení lýkohubem smrkovým
bylo od července 2011 do konce ledna 2013 pokáceno 25 smrků s tím, že dřevo bylo spáleno
v kotlích ve firmě Josef Pirohanič – autoslužby se sídlem Horní Slavkov 1007. Zároveň jí
byla předána požadovaná kopie dokladu, která by toto potvrzovala – Čestné prohlášení ze
dne 7.3.2013.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 26.2.2013 od pana L. J. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel po Městě požadoval sdělit, zda někdo ze zodpovědných osob – úředníků MěÚ –
podal v případě pana J. B. – jeho pravděpodobných protiprávných a trestných činů – trestní
oznámení na základě § 221 trestního zákoníku. K tomuto bylo žadateli sděleno, že žádný
úředník MěÚ nepodával žadatelem uváděné trestní oznámení.
Dále se žadatel dotazoval, kdo je zodpovědný za inkasování poplatků za odvoz komunálního
odpadu, jak jsou v Horním Slavkově tyto poplatky inkasovány, jak a na základě čeho platí
tyto poplatky občané, na základě čeho má zodpovědná osoba přehled kdo zaplatil a kdo ne a
jak se stará o řádné zaplacení. Žadatel byl odkázán na Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu, zveřejněné na webových stránkách města www.hornislavkov.cz. Dále mu bylo sděleno, že agenda poplatků se v kompetenci finančního odboru,
konkrétně paní Blanky Koškovské. Otázku inkasa poplatků pak řeší opakovaně články,
uveřejňované ve Slavkovském zpravodaji v měsících lednu, únoru, březnu, květnu,
prázdninovém dvojčísle a měsíci listopadu 2012, veřejně přístupné na webových stránkách
města Horní Slavkov www.horni-slavkov.cz, včetně článku ze dne 7.1.2013 s názvem
Zvýšení místního poplatku za odpady. Finančním odborem je vedena evidence pohledávek a
místních poplatků, v případě neuhrazení jsou poplatníkům zasílány platební výměry,
v případě že není poplatek uhrazen ani poté je zahájeno exekuční řízení, případně jsou
pohledávky města přihlašovány do dědického nebo insolvenčního řízení.
K dotazu podmínek platby poplatku ze strany žadatele byl žadatel odkázán na výše uvedené
informace, zveřejněné na webových stránkách města s tím, že žádné další informace o úhradě
poplatku již jednotlivým poplatníkům zasílány. V případě, že žadatel nezná variabilní
symbol, pod kterým dříve poplatek hradil, může se informovat na finančním odboru MěÚ.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 8.2.2013 od pana L. J. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím.
Žadatel požadoval po Městě sdělit jméno a příjmení zaměstnance MěÚ, který odeslal soudu
dotaz žadatele dle InfZ ze dne 21.1.2013 v souvislosti s neukončeným soudním jednáním, a
jméno a příjmení osoby, která k tomuto činu dala příkaz.
Dne 18.2.2013 žadatel osobně převzal informaci, že dotaz zaslala na vědomí soudu vedoucí
odboru správního a vnitřních věcí MěÚ Horní Slavkov Mgr. Viktorie De Stefanisová na
základě pokynu tajemníka MěÚ Mgr. Bc. Martina Starka pro zcela zjevnou souvislost
s probíhajícím soudním řízení, o kterém se žadatel sám písemně zmiňoval ve své žádosti ze
dne 21.1.2013.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 4.2.2013 od fy Ama, s. r. o., Liberec,
IČ 61327557 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požadoval po Městě zaslání investičních plánů pro rok 2013, res. seznamu
investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, plánovaných uskutečnit v letech 2013-2015,
pří. dokončovaných z předchozích let, financovaných z rozpočtu města nebo z dotačních
titulů či za jejich podpory.
Dne 18.2.2013 byla na udanou e-mailovou adresu zaslána odpověď s tím, že
že v letošním roce budou realizovány popř. dokončeny projekty z předchozích let, a to:
název projektu
„Obyčejná příroda neobyčejně“
popis projektu: revitalizace lesoparku a environmentální stezka; předmětem projektu jsou
aforistické úpravy stávajících dřevin – bezpečnostní a zdravotní řez, výsadba nových dřevin a
trávníků, vybudování vodopropustných cest, tvorba environmentálních krajinných prvků a
dodávka drobného mobiliáře
projektová kancelář (pokud již byl projekt zpracován): Ing. Jiří Šindelář – PROPARK
finanční rozpočet projektu: 6,6 mil. Kč bez DPH
plánovaný termín započetí projektu: 5-6/2013
předpokládaný termín výběrového řízení: 3-4/2013
včetně informace, že další případné investiční akce budou projednávány a schvalovány
zastupitelstvem Města Horní Slavkov až při schvalování investiční části rozpočtu města (za
použití přebytku rozpočtu roku 2012), což bude zřejmě v průběhu měsíce března t. r.

