Rok 2012
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 27.8.2012 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 odpovědi na následující dotazy:
a. jak mají být využity budovy zrušeného dětského domova
b. jak vedení města řeší a hodlá řešit stávající a nově vznikající romská gheta ve městě –
nám. Republiky, Kounice, soubor bytových domů vedle radnice na bezejmenném
náměstí, díky nimž se do našeho města stěhují Romové z okolních měst a obcí
c. kdo je zodpovědný za přemístění plastových kontejnerů na tříděný odpad z nám.
Republiky na okraj svahu, který končí na hraně zděné regulace hornoslavského potoka
d. proč a z jakého důvodu obdržel zaměstnanec MěÚ byt v muzeu, platí náklady
s užíváním bytu, jaká práva a povinnosti se k tomu vážou, kopie všech dokumentů
e. kolik garáží vlastní město (jsou uvedeny lokality), jak jsou využívány
f. k jakému účelu je zřízeno zařízení s cedulkou pitná voda pod ZŠ ve starém městě, kdo
je zodpovědný za údržbu a provoz, jak je měřena spotřeba vody, kdo ji platí
g. popis pracovní náplně zastupitele p. Vlasáka v MěKS, co tam dělá a od kdy
zaměstnání vykonává (žádost o kopii prac. smlouvy)
h. přesný a úplný seznam všech činností, vykonávaných panem Bokorem –
zaměstnancem MěÚ, v jakém časovém pracovním rozsahu, žádost o kopii prac. smluv
i. bude nebo už je zastupitel města p. Vlasák vyhazovačem v kulturním domě
j. bude p. Vildumetz provozovat ve vlastní režii kavárnu v MěKS
k. co bud Město dělat až se dle zák. č. 106/1999. Sb. začnou dotazovat další občané
města, zda úředníci dostávají dva platy (druhý za poskytování informací.
Dne 23.9.2012 převzal žadatel k jednotlivým bodům následující odpovědi:
a. odpověď již byla zveřejněna na diskuzním fóru na stránkách Města Horní Slavkov
b. Město není v těchto lokalitách stoprocentním vlastníkem nemovitostí, určených
k bydlení, není oprávněno vstupovat do soukromoprávních poměrů vlastníků nemůže
tak ovlivňovat skutečnost, kdo se stane obyvatelem města
c. na žádost občanů nechala kontejnery přemístit referentka odboru výstavby a ŽP Bc.
Lenka Krejsová
d. bytovou jednotku má ve výpůjčce Městské kulturní středisko, to s nájemníkem
podepsalo nájemní smlouvu, ten si hradí všechny náklady, spojené s užíváním bytové
jednotky (žadatel zároveň převzal kopie požadovaných dokumentů)
e. Město není vlastníkem žádné garáže v uváděných lokalitách
f. majitelem „pítka“ je Město Horní Slavkov, odpovědnou osobou je vedoucí odboru
majetku a investic paní Monka Volfová, podle vodoměru město za vodu platí 2x ročně
zhruba 800,- až 1000,- Kč, je veřejně přístupné, jedná se o pitnou vodu z vodovodního
řadu
g. p. Vlasák je v MěKS zaměstnán jako číšník, žadateli bylo sděleno zařazení do plat.
třídy a plat. stupně a předány mu byly požadované kopie
h. byly sděleny informace o pracovním úvazku pana Bokora, předány požadované kopie
i. p. Vlasák není zaměstnán jako vyhazovač v MěKS
j. není pravda že p. Vildumetz bude provozovat kavárnu MěKS s automaty
k. v případě všech došlých žádostí o poskytnutí informace budeme postupovat v souladu
se zákonem, úředníkům nenáleží žádné zvláštní odměny za poskytování informací, jde
o činnost v rámci pracovních povinností

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 17.8.2012 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 poskytnutí kopie dokladu, potvrzujícího odeslání dokumentu
s názvem Odvolání a stížnost čj. 1536/2012/HS/OSVV-13 ze dne 2.7.2012,
Tato kopie byla žadateli poskytnuta dne 27.8.2012.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 13.4.2012 od pana A. D. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požadoval po Městě informace ohledně dodavatele el. energie včetně konkrétního
produktu v letech 2012-12, počet odběrných předávacích místo obce v letech 2010-2011,
distribuční sazbu pro silovou elektřinu v letech 2010-2011 a spotřebu ve vysokém a nízkém
tarifu v jednotlivých distribučních sazbách v letech 2010 a 2011.
Dne 25.4.2012 byly žadateli zaslán dokument - elektroměry – analýza spotřeby, vypracovaná
na základě jeho žádosti odborem majetku a investic MěÚ Horní Slavkov.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 20.3.2012 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 poskytnutí
 seznamu všech zaměstnanců městského úřadu
 všech dokladů, vztahujících se k opravě zábradlí u hornoslavkovského potoka vedle
mostu za sochou a doklad o vlastnictví tohoto zábradlí
 informace, kdo nese odpovědnost za obsah, správnost a autenticitu zápisů
zastupitelstva a rady města, kdo kontroluje tyto zápisy
 kopie dokladů, týkajících se nákladů MěKS ve věci Novoročního setkání ze dne
1.1.201
Dne 6.4.2012 žadatel převzal odpověď na žádost, kdy mu byly předány informace:
- požadovaný seznam zaměstnanců
- že stavba zábradlí nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí a nelze tak s jistotou
určit, kdo je vlastníkem ocelového trubkového zábradlí, které se ale nachází ve
veřejném prostranství na hraně komunikace v majetku města, šlo o drobnou opravu a
odstranění havarijního stavu a hrozby přímého nebezpečí úrazu osob pohybujících se
na komunikaci města, proto nebyly majetkové poměry k věci řešeny a drobné práce
byly hrazeny na základě trvalé „Smlouvy o dílo o celoroční údržbě města Horní
Slavkov“ a Cenového ujednání pro rok 2012“, sepsaných s TS Horní Slavkov, které
bylo žadateli předáno
- že u MěÚ Horní Slavkov odbor kanceláře starosty vyhotoví zápis, jehož formální
náležitosti zkontroluje tajemník MěÚ, ten jen je dále předán starostce města a
elektronicky zaslán určeným (na počátku jednání rady a zastupitelstva) ověřovatelům
zápisu, kteří provedou kontrolu a připojí k němu podpis. V případě zjištění chyb se

-

buď tyto opraví okamžitě a na dalším zasedání rady nebo zastupitelstva se uvede do
zápisu informace o opravě. U závažnějších chyb je provedena oprava usnesení přímo
ne nejbližším zasedání
žádné náklady nebyly dosud příspěvkovou organizací MěKS Městu účtovány

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo 20.2.2012 od pana J. M. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požadoval po Městě poskytnutí kopie zápisů ze zasedání Rady Města Horní Slavkov,
konaných ve dnech 9.11.2011, 29.11.2011, 7.12.2011 a 27.12.2011.
Tyto kopie byly žadateli poskytnuty dne 12.3.2012.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 15.3.2012 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 poskytnutí kopií veškerých dokladů, týkajících se udělení ceny
města za rok 2011, a informaci, odkud byly čerpány finanční prostředky spojené s jejím
udělením.
Tyto kopie byly žadateli poskytnuty dne 28.3.2012, šlo o fakturu – daňový doklad č.
6111200068 – Radiocom s. r. o., Šaldova 9, praha 8 – Karlín, IČ 6124711; fakturu – daňový
doklad č. D11/00333 – Moser, a. s., Kpt. Jaroše 46/19, Karlovy Vary, DIČ CZ 26361035;
vnitřní doklad – žádanka za nákup za hotové (platba kartou – večeře starostky města
s MUDr. Helenou Pleskačovou; dále byla sdělena informace, že finanční prostředky byly
čerpány z rozpočtu Města Horní Slavkov, schváleného na rok 2012.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 21.3.2012 ústní žádost od pana J. V.
(dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požadoval po Městě poskytnutí informací ve věci parkovací plochy u čp. 645
v Poštovní ul. v Horním Slavkově a poskytnutí všech materiálů, které se k této parkovací
ploše vážou.
Žadateli byly dne 27.3.2012 předány kopie následujících dokumentů:
- dopis směrovaný ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o. – GP č. 1239-5508/2009
– souhlas se zápisem do KN a s dělením a scelením pozemků
- kolaudační souhlas s užíváním stavby – MěÚ Sokolov
- smlouva o právu provést stavbu mezi Městem a ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.
r. o., Svatava
- rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace – MěÚ Horní Slavkov, OVŽP
- stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunkaci – MěÚ Sokolov
- nájemní smlouva č. 0415 mezi Městem a Společenstvím vlastníků
- 2x technický výkres

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 20.2.2012 od pana J. M. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požadoval po Městě poskytnutí kopií zápisů z jednání Rady města Horní Slavkov,
konaných dne 9.11., 29.11., 7.12. a 27.12.2011.
Tyto kopie byly žadateli zaslány dne 22.2.2012.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 16.2.2012 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 informaci, proč nebyla zodpovězena první část jeho dotazu č. 5
ze dne 5.1.2012 – proč nebyl pozván na novoroční setkání občanů a zastupitelů města,
konané dne 1.1.2012.
Žadateli byla dne 29.2.2012 předána odpověď s informací, že nejsou stanovena žádná přesná
a konkrétní kritéria pro stanovení okruhu pozvaných osob a je vždy na uvážení pořádajícího,
koho na toto setkání pozve.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 15.2.2012 od pana M. H. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požadoval po Městě vyplnění dotazníku, sloužícího pro provedení výzkumu trhu
v oblasti poradenství veřejných zakázek a je součástí dizertační práce žadatele.
Vyplněný dotazník byl žadateli vrácen dne 23.2.2012.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 6.1.2012 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 poskytnutí kopií a odpovědí na dotazy:
1. všech dokumentů, týkajících se Petice občanů Kounice z 21.9.2012, včetně řešení
popisované skutečnosti a odpovědi autorům petice
2. seznam všech petic od roku 2006, týkajících se města Horní Slavkov
3. kopii odborného posudku nabídek předložených v rámci výběrového řízení na
Pronájem a provoz souboru nemovitého a movitého majetku, sloužícího pro centrální
zásobování teplem města Horní Slavkov
4. zkvalitnění dostupnosti ekologické farmy Arnika v Horním Slavkově – o co se jedná,
kopii tohoto projektu
5. z jakého jasného, přesného a konkrétního důvodu nebyl žadatel pozván na Novoroční
setkání občanů a zastupitelů Města Horní Slavkov, konaného dne 1.1.2012, na
základě čeho a proč jsou tito hosté zváni, požadavek kopií veškerých dokladů,
týkajících se nákladů na toto setkání, jak bylo naloženo s nespotřebovaným
pohoštěním, kdo platil tento finanční náklad
6. kopie veškerých dokladů, týkajících se ohňostroje konaného dne 1.1.2012 na náměstí,

kdo platil tento finanční náklad
7. kopie veškerých dokladů, týkajících se příjezdu Cocacola kamionu v roce 2011 na
náměstí, kdo platil tento finanční náklad
8. proč a z jakého důvodu máme náměstí beze jména
9. kopie všech dokladů, týkajících se nově umístěných prvků na nám. Republiky,
posudek památkářů
10. kopie všech dokladů RM 623/31/11 – zpracování právních rozborů a nalezení řešení
11. kopie (anketních lístků s návrhem kandidátů, kdo a proč navrhoval atd.) všech
dokladů, týkajících se udělení Ceny města za rok 2011 člence rady Města MUDr.
Heleně Pleskačové, z jakého konkrétního, přesného a jasného důvodu by měla tuto
cenu obdržet, musí se tato cena vždy udělovat jednou ročně, na základě jakých
kritérií, co musí vybraný občan města splňovat, seznam těchto kritérií, co je spojeno
s uděleném této ceny
12. kopie všech dokladů, týkajících se prodeje ppč. 3482/25 firmě STASIS ZBA Servis s.
r. o. za cenu 350 000,- Kč, z jakého přesného, konkrétního a jasného důvodu takto
vysoká sleva, co musí subjekt splňovat pro dosažení takového snížení kupní ceny
13. kdo a proč zrušil ošatné všem zaměstnancům města na rok 2012, jeho výše v roce
2011, týká se toto zrušení i pana tajemníka a starostky města, jaká výše byla v roce
2011 a 2012 u obou uvedených
14. co se přesně, jasně a konkrétně bude v této problematice města dělat (pozn. –
zvyšování bezpečnosti občanů – odkaz na článek Úvodní slovo ve Slavkovském
zpravodaji č. 1/2012)
Žadatel k jednotlivým bodům této žádosti převzal dne 25.1.2012:
1. kopii petice, kopie odpovědi Vyjádření k petici občanů Kounice ředitele spol BYTYTEPLO, s. r. o., pana Pavla Svobody, součástí které je zároveň řešení skutečností,
v petici uváděných
2. seznam Městem obdržených petic od r. 2006
3. kopii posudku, zhotovitel fy ORTEP, s. r. o., se sídlem Braunerova 21, Praha 8, ze
dne 19.10.2011
4. dne 13.1.2012 žadatel nahlédl do komplexní dokumentace projektu, Ing. Kvasnička
zodpověděl veškeré dotazy žadatele, a na základě vzájemné dohody byla předána
pouze část pokladů, které se k projektu vážou – mapa se zakreslením situace, souhlas
s provedením ohlášené stavby, doklady k akci „stavební úpravy místní komunikace
k farmě Arnika – Na Svatopluku“
5. informaci, že vedení Města pozvalo osoby, které se významným způsobem podílely a
podílejí na rozvoji města v různých oblastech jeho života, dále kopii seznamu
pozvaných hostů, faktury č. 2012/000059, daňového dokladu č. 1501062213, kopii
prodejky – daňového dokladu č. PR1118443 a informaci, že veškeré objednané
pohoštění bylo spotřebováno a finanční náklady, s ním spojené byly hrazeny
z rozpočtu města na rok 2012
6. kopii faktury č. 12001, informaci, že faktura byla hrazena z rozpočtu Města na rok
2012
7. kopii faktury č. 1506077679, informaci, že žádné další náklady nebyly s příjezdem
kamionu spojené a faktura byla hrazena z rozpočtu Města na rok 2012
8. informaci, že dosud nevznikla potřeba pojmenovat tento prostor, obklopený ze všech
stran ul. Dlouhá s tím, že jako občan města má žadatel právo iniciovat proces
pojmenování tohoto náměstí
9. kopii faktury č. 53/2011/E vč. montážního listu, informaci, že pro akci tohoto rozsahu
není nutné žádat o souhlasné stanovisko orgánu památkové péče a proto nebyl žádný

posudek zpracováván
10. kopii návrhů na usnesení Rady města Horní Slavkov, zpracované fy TOCIK
ŠINDEL8Ř a PARTNEŘI s informací, že rozbory a jednání ve věci nalezení řešení
probíhaly ústní formou přímo v právní kanceláři
11. kopii jediného odevzdaného anketního lístku; informace - že o udělení ceny rozhodlo
zastupitelstvo usnesením č. ZM IX/11/123 ze dne 21.12.2011 za celoživotní přínos
pro město Horní Slavkov v oblasti zdravotnictví, kdy MUDr. Pleskačová již přes 35
let vykonává činnost pediatra ve města, - cena města udělena být nemusí, je plně
v působnosti města komu a zda vůbec bude cena udělena, - nejsou stanovena žádná
kritéria, které by měl navrhovaný občan splňovat, v anketním lístku navrhovatel
uvádí důvody pro které by ji měl kandidát obdržel, závisí na uvážení a dohodě členů
zastupitelstva, - v letošním roce byl s udělením ceny spojen věcný dar mobilní telefon
zn. Black Berry 8520 (schváleno usn. RM 26/1/12 ze dne 11.1.2012
12. kopie žádosti o převod nemovitostí vč. Dohody o úhradě nákladů vyplývajících
z prodeje a převodu nemovitostí, kopii dokladu o zveřejnění záměru obce o prodeji
pozemku, kopii odborného vyjádření o ceně obvyklé č. 211/1128, kopii Doplnění
žádosti o koupi pozemku, informace – spol. Stasis-ZBA sevis s. r. o. doplnila dne
20.12.2012 žádost o koupi pozemku požadavkem na snížení kupní ceny o 50%
s obsáhlým odůvodněním, - Město si nechalo vypracovat odborný posudek, ten
nepracuje s velmi zásadní skutečností, že přes pozemek je veden podzemní tlakový
plynovod, což velmi omezuje využití pozemku a měla by být zohledněna snížením
ceny pozemků. Ten se nachází v „průmyslové zóně města“ a je žádoucí, aby rozvoj
sídla obchodních společností na území města byla zachována a podporována, což má
zásadní socioekonomický efekt. Obdobný způsobem byl podporován rozvoj
podnikatelských subjektů (Welau, Šlégr) za účelem udržení a dalšího rozvoje aktivit,
které vedou k udržení a zvýšení počtu prac. míst a prosperitě města.
13. informace, že ke dni 31.12.2011 vypršela Kolektivní smluva pro období 2007-2011,
při vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2012 bylo přihlédnuto
k předpokládanému vývoji daňových příjmů města a nutnosti přijmout úsporná
opatření, po vzájemné dohodě mezi Městem a odborovou organizací bylo
poskytování ošatného z kolektivní smlouvě vypuštěno; v roce 2012 nebude ošatné
vypláceno žádnému z úředníků Města Horní Slavkov vč. tajemníka MěÚ, ani
starostce města; v roce 2011 bylo vyplaceno ošatné všem uvedeným ve výši 8 000,Kč/rok.
14. informaci, že může jít o různé opravy a dobudování veřejného osvětlení, vybudování
nového dopravního značení, řešení podnětů občanů, vedoucích k odstranění
nežádoucích jevů (např. rušení nočního klidu) nebo ve spolupráci s Policií ČR o
řešení problémů s překračováním povolené rychlosti jízdy ve městě s tím, že na
počátku roku není znám vývoj daňových příjmů a konkrétní akce tak nemohly být
dosud plánovány ani realizovány.
Dne 12.3.2012 byla žadateli ze strany Města doplněna odpověď k bodu č. 11 s tím, že
další součástí ceny byla večeře se starostkou města, která se uskutečnila dne 12.2.2012, a
skleněná plaketa s vyrytým věnováním.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 17.1.2012 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 poskytnutí kopií a odpovědí na dotazy:
1. co přesně jasně a konkrétně poskytla společnost Karel Soukup – Esko v měsíci říjnu

2011 za proplacenou fakturu ve výši 14 000,- Kč
2. kdo, pro a na základě čeho určil paušální částku 14 000,- Kč
3. kopii smlouvy, uzavřené mezi spol. Karel Soukup – Esko a Městem, vč. dodatků,
změn a dalších příp. dokladů
Žadatel dne 23.1.2012 osobně převzal doklady a odpověď s poskytnutými informacemi:
1. uvedená společnost v měsíci vyrobila a odvysílala 4 diskuzní pořady se zástupci
Karlovarského kraje o novinkách v našem regionu, 2 diskuzní pořady se zástupci
města Horní Slavkov o novinkách a dění v Horním Slavkově, 15 reportáží z regionu
vč. reportáže o mezinárodním setkání Slavkovů a zprostředkovala převzaté pořady –
2 díly „Jak na počítač“, 4 díly pořadu „3 minuty s…“ a pořad „Štěstí přeje
připraveným“. Vedle toho běžely ve videotexty upoutávky na akce pořádané v našem
regionu vč. programů kina a divadla v Horním Slavkov a informace o kroužcích,
pořádaných DDM a ŠD Horní Slavkov
2. uzavření smlouvy o provozování městského informačního kanálu s měs. nákladem
14 000,- Kč bylo schváleno usn. RM 676/32/07 z 31.12.2007
3. kopii uzavřené Smlouvy o provozování městského informačního kanálu ze dne
1.1.2008, oznámení fy Soukup – ESKO o Výpovědi smlouvy o provozování
městského informačního kanálu. Informaci, že po uplynutí 3 měsíční výpovědní doby
je již provoz městského inf. kanálu zajišťován u fy Karel Soukup – Esko
objednávkami na zajištění provozu s tím, že obj. č. 80/11/10 a 487/1/11/10 byly
žadateli předány.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 3.1.2012 od pana J. M. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požadoval po Městě vyplnění webového formuláře, jehož cílem je zjistit informace
vztahující se k působnosti města a jím vlastněných či zřizovaných složek (např. Turistické
informační centrum).
Požadované informace byly žadateli předány prostřednictvím webového formuláře dne
5.1.2012.

