Rok 2011
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 20.12.2011 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 informací k došlé faktuře č. 111150 od fy Karel
Soukup – Esko, Na Cechu 127, Mírová, Chodov na zajištění provozu Městského televizního
vysílání v částce 14 000,- Kč, a to:
 žádost o podrobný rozpis položek
 kdo nese zodpovědnost za takto vynaložené fin. prostř.
 od kdy do kdy byla na TV duha vysílána reportáž (cca od 19.10.2011), cena za
výrobu reportáže, za jednotlivé vysílání, celkový počet vysílání této reportáže za
období.
Dne 2.1.2012 žadatel převzal odpověď s informacemi, že služba je objednána jako celek, za
tuto službu hradí Město částku 14 000,- Kč bez toho, aby byly vyčíslovány náklady na
jednotlivé položky; dále že rozpočet Města každoročně schvaluje zastupitelstvo města, po
jeho schválení je rozpočet rozepsán v třídění podle platné rozpočtové skladby a příkazci
operace jsou poté zodpovědní za plnění jednotlivých částí rozpočtu, která jim byla podle
jejich pracovní náplně a výkonu funkcí přidělena, v tomto případě jde o tajemníka MěÚ.
Dále byl žadateli popsán cyklus výměny vysílání jednotlivých pořadů jako týdenní od pátku
do pátku následujícího týdne, reportáž ze dne 19.10.2012 byla tedy vysílána celkem 49x
s tím, že vyčíslit výrobu a cenu za jednotlivé vysílání konkrétní reportáže není možné, když
za fakturovanou částku objednáváme celý soubor služeb.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 30.11.2011 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 současného i předchozího předpisu k používání
služebních automobilů v majetku Města.
Žadateli byly dne 15.12.2011 osobně předány kopie požadovaných dokumentů – Směrnice č.
1/2009 ze dne 22.7.2009 vč. přílohy č. 1, Směrnice č. 03/2008 ze dne 8.10.2008 vč. přílohy
č. 1 a 2, Předpis RM č. 03/2007 vč. přílohy č. 1 a 2.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 24.11.2011 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 informace a veškeré doklady k reportáži TV Duha, vysílané
v týdnu od 19.10.2011 do 24.10.2011.
Dne 30.11.2011 žadatel obdržel informaci, že vysílání TV Duha pro město zajišťuje spol.

Karel Soukup – eSKO, Na Cechu 127, Chodov, IČ 12870188 na základě objednávky na
provoz televizního vysílání v měs. říjnu – prosinci 2011 za cenu 14 000,- Kč/měsíc. V ceně
je zahrnuto městské vysílání, složené z reportáží z významných událostí, diskuzních,
studiových a soutěžních pořadů a dalších projektů. Součástí ceny ja také zajištění
videotextového vysílání, které kromě informací z karlovarského kraje zajišťuje také
informace z Horního Slavkova. Dále žadatel obdržel kopie dokumentů – obj. č. 487/1/11/10
ze dne 4.11.2011, fakturu č. 11150 (za 10/2011).

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 21.10.2011 od pana A. K. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požadoval po Městě poskytnutí informace ve věci výběrového řízení na nového
dodavatele tepla pro Město Horní Slavkov a žádost o kopie předložených nabídek a nákladů,
započítaných do výpočtu ceny za GJ za stávajícího dodavatele tepla (spol. BYTY-TEPLO s.
r. o.)
Dne 26.10.2011 žadatel osobně převzal kopie nabídek – fy ČEZ Energo, s. r. o., Praha,
Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. Sokolov, Dalkia s. r. o. Mariánské Lázně, Lemiga s.
r. o. Jenišov, a tabulku – přehled nákladů za rok 2010, 2011 a výhledu 2012 – od spol.
BYTY-TEPLO s. r. o. Horní Slavkov
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 27.9.2011 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 informace:
1. kdo a proč odstranil číslo protikorupční linky z webových stránek města
2. kdo dal právo starostce města nosit hornickou uniformu a zda nejde o přestupek, žádost o
kopie všech dokladů na zhotovení uniforem vč, převleků, historických kostýmů a masek,
pořízených starostkou města, kdo kontroluje užití těchto finančních prostředků
3. o výši příspěvku na oběd poskytovaném zaměstnancům města, jejich jmenný seznam, komu
dalšímu se poskytuje jakýkoliv příspěvek na stravu
K jednotlivým bodům žádosti obdržel žadatel dne 29.9.2012 informace a kopie dokladů:
1. číslo nebylo odstraněno, stačí do vyhledávání zadat slova „protikorupční linka“ a odkaz bude
vyhledán
2. užívání uniforem, symbolů, znaků atd. není obecně právně upraveno, přestupkem by bylo
neoprávněné nošení vojenského nebo služebního stejnokroje ozbrojených sborů na veřejnosti,
město Horní Slavkov je městem historicky jednoznačně hornickým, proto je užití hornické
uniformy plně odůvodněno; žadatel převzal kopie faktury č. 2/2011 na zhotovení hornického
saka s tím, že jde o jedinou část uniformy, která byla ušita pro starostku města za účelem
reprezentace města; faktura byla hrazena z rozpočtu města, následně bylo sako zařazeno do
majetku města. Ke kontrole operací při správě veřejných výdajů a realizace úhrad došlo ze
strany příkazce operace a zaměstnancem zodpovědným za věcnou správnost – vedoucí
odboru správního a vnitřních věcí, správcem rozpočtu a hlavní účetní, a to dle směrnice

tajemníka MěÚ č. SE/01/2008 – Oběh účetních dokladů. Žadateli byl předán průvodní doklad
s podpisy, stvrzujícími průběh kontroly
3. Město hradí zaměstnancům příspěvek na stravné ve výši 70,- Kč za každý odpracovaný den,
další příspěvek je poskytován již pouze důchodcům, starším 75 let bez jiných příjmů a
občanům bez rozdílu věku, kterým je poskytována pečovatelská služba. Žadatel převzal
jmenný seznam zaměstnanců města.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 14.9.2011 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 informace, kdo je zodpovědný za obsah informací
občanům, kteří se dotazují podle zák. č. 106/1999 Sb., zda při poskytování dochází ke lhaní
nebo záměrnému neposkytování informací.
Dne 29.9.2012 převzal žadatel odpověď se sdělením, že vzhledem k možné šíři a rozsahu
kladených dotazů není možné, aby všechny odpovědi znal jeden zaměstnanec, který by je
obratem poskytl, a proto je každá došlá žádost přidělena k vyřízení odboru správnímu a
vnitřních věcí. Dotazy podle jejich obsahu jsou následně rozeslány dalším zaměstnancům
úřadu, kteří vzhledem k pracovním náplním a kompetencím poskytnou vyřizujícímu
úředníkovi poklady pro vypracování konečné odpovědi žadateli s tím, že při poskytování
informací nedochází ke lhaní nebo záměrnému neposkytnutí informací.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 14.9.2011 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:
 kdo nese zodpovědnost za zápisy do knihy jízd od r. 2006 osobních automobilů
v majetku Města Škoda Octavia, Škoda Superb
 kdo kontroluje zápisy v těchto knihách od r. 2006, kopie zápisů z kontrol
 kopie knihy jízd vozidla Škodu Suberb za rok 2010
Dne 29.9.2012 žadatel osobně převzal odpověď, obsahující následující sdělení, a požadované
kopie materiálů:
 knihy jízd k osobním autombilům Škoda Octavia (RZ 1K2 5867), Škoda Superb (pův
RZ 2K5 0762 po ztrátě značky nová RZ 2K8 4419) a Škoda Superb (RZ 3K1 4242)
vede od roku 2006 starostka města, a to na základě Smlouvy o poskytnutí
motorového vozidla k užíváním, uzavřené mezi Městem a starostkou města
 zápisy do knihy jízd jsou předkládány měsíčně ke kontrole a založení referentce
odboru majetku a investic MěÚ, dále jsou předávány odboru finančnímu k vyčíslení
úhrady za ujeté kilometry při užívání vozidla k osobním účelům, z této kontroly
nejsou pořizovány žádné zápisy, žádné další kontroly zápisů v knihách jízd r. 2006

nebyly prováděny
 předány kopie knihy jízd vozidla Škoda Superb za rok 2010 – 30 listů formátu A4
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 14.9.2011 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:
 proč zanikla komise pro obnovu a rozvoj Městské památkové zóny, kdo o tom
rozhodl
 mapu se zakreslením hranic MPZ
Dne 29.9.2012 žadatel osobně převzal odpověď se sdělením, že komise pro obnovu a rozvoj
MPZ vznikla v roce 2006, její funkční období skončilo dnem zvolení nové rady po volbách
do obecních zastupitelstev, tj. 8.11.2010. Komise jsou iniciativním a poradním orgánem
Rady města, jejich zřízení je právem, nikoliv povinností. Zároveň byla žadateli předána
požadovaná situace se zakreslením hranic MPZ.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 23.8.2011 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 dokladů ve věci finančního plnění za pronajaté
prostory Městského kulturního střediska ze strany pana Tomáše Vlasáka.
Dne 31.8.2012 žadatel převzal kopie dokladů, poskytnutých MěKS, a to účetního dokladu
ID/0066 (1 strana) a opis deníku pro účet 377010 nájem Vlasák (1 strana).
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 23.8.2012 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 informací:
 Kdo navrhl pana Tomáše Vlasáka do funkce člena kontrolního výboru, proč, nebo se
navrhl sám?
 Na základě jakého postupu – principu se stávají občané města členy a předsedy
různých placených komisí a výborů?
 Na základě jakých parametrů obdržel pan Tomáš Vlasák byt?
 Nedošlo v tomto případě ke korupci?
 Existuje odpovědný kontrolní orgán, kdo je to?
 Jak hodláte řešit stávající romské gheto na nám. Republiky v Horním Slavkově, jaká
nás zde čeká budoucnost?

Dne 29.8.2012 žadatel osobně převzal odpověď s následujícími informacemi:
 Pan Tomáš Vlasák byl do funkce člena kontrolního výboru navržen vítěznou volební
stranou ODS, proces zřizování výborů a komisí je upraven v § 117 – 122 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, obsazení funkcí členů komisí a výborů je pak výsledkem
dohody mezi jejich předsedy a volebními stranami, konečné rozhodnutí je vždy na
Zastupitelstvu, resp. Radě města Horní Slavkov
 proces přidělování bytů byl již popsán v odpovědi na žádost o poskytnutí informace
ze dne 8.11.2010, je také zveřejněna na webových stránkách města, konkrétně
http://www.horni-slavkov.cz/data_upl/1290689117_sb_byty.pdf; pan Tomáš Vlasák
splnil podmínky, stanovené Zásadami pro přidělování a hospodaření s byty v majetku
Města Horní Slavkov, schválenými Radou města Horní Slavkov dne 28.5.2008, a
proto mu byl byt Nad Výtopnou 932/4 přidělen, viz naše odpověď na Vaši žádost o
poskytnutí informace dle InfZ ze dne 6.6.2011, zveřejněná na webových stránkách
města www.horni-slavkov.cz, konkrétně:
http://www.horni-slavkov.cz/data_upl/1308734373_sb_2182-2011.pdf
 Ve věci přidělení bytu z majetku Města Horní Slavkov panu Tomáši Vlasákovi ani
v žádných dalších případech nedošlo a nedochází na radnici města ani na městském
úřadu ke korupci.
 Jako kontrolní orgán města zřídilo Zastupitelstvo města Horní Slavkov kontrolní
výbor, jehož předsedou je pan JUDr. Josef Peroutka, členy jsou – Tomáš Vlasák,
Alexandr Terek, Mgr. Karel Bernard, Ing. Hana Chlupáčková.
 Město Horní Slavkov nemá právní možnosti, jak ovlivňovat složení obyvatelstva
(nemůže omezovat vlastníky nemovitostí v uzavírání nájemních smluv k užívání bytů
nebo domů) ani jak ovlivnit vzhled soukromých nemovitostí v lokalitě náměstí
Republiky v Horním Slavkově ani v jiných lokalitách města. Lokalitě náměstí
Republiky je věnována stejná péče, jako jiným lokalitám ve městě, a to nejenom
běžným úklidem, vyřezáním a úpravou zeleně apod., ale také realizací některých
investičních akcí. V letošním roce byla realizována akce „Revitalizace veřejného
prostranství na náměstí Republiky – stavba chodníku“, byla postavena nová
autobusová zastávka a v neposlední řadě došlo k úpravě zakončení dešťových svodů
v Ležnické ulici tak, aby v případě přívalových dešťů nedocházelo k vytékání splašků
na náměstí. Do budoucna bychom v návaznosti na možné dotační tituly rádi
pokračovali v dalších etapách revitalizace tohoto náměstí. Protože si je Město Horní
Slavkov vědomo možnosti vzniku vyloučené lokality ve městě v blízkém okolí
náměstí Republiky - v ul. Dolní Příkopy čp. 247 až 249, pokusilo se v roce 2011
navázat spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách
s cílem začlenit Horní Slavkov do výběru deseti obcí a měst, se kterými začne tato
Agentura od 1.7.2011 spolupracovat. Mezi těchto 10 vybraných lokalit nebylo naše
město zařazeno.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 12.7.2012 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 informací, zda byl pan Tomáš Vlasák, zastupitel
města Horní Slavkov placen nebo je Městem Horní Slavkov, v jaké výši a za co.

Dne 17.8.2012 žadatel osobně převzal odpověď s informacemi, že pan Vlasák byl
v předcházejícím volebním období od 1.1.2007 členem kontrolního výboru. Za výkon
členství v kontrolním výboru mu dle usnesení Zastupitelstva města č. 7/18/I ze dne
19.12.2006 náležela odměna až do výše 960,- Kč, splatná půlročně. Usnesením
Zastupitelstva města č. ZM II/09/16 ze dne 5.2.2009 došlo ke změně této částky, odměna
mohla dosahovat až do výše 1 040,- Kč. V součastném volebním období, tedy od 15.10.2010,
je pan Tomáš Vlasák zastupitelem Města Horní Slavkov a současně také členem kontrolního
výboru. Dle už zmiňovaného usnesení Zastupitelstva města č. ZM II/09/16 ze dne 5.2.2009
má nárok na odměnu za výkon člena zastupitelstva ve výši 1 040,- Kč (v případě souběhu
funkcí se odměna vyplácí jenom jedna, vždy ta vyšší, odměna za výkon člena kontrolního
výboru se tedy neposkytuje), tato částka byla pro rok 2011 usnesením Zastupitelstva města č.
ZM I/10/110 ze dne 29.12.2010 snížena na částku 850,- Kč.
 Dále byla sdělena výše odměn za výkon funkce člena kontrolního výboru, resp.
zastupitele Města Horní Slavkov (částky jsou uvedeny celkem za rok v Kč, pokud
není uvedeno jinak):
2007
9 090,- Kč
2008 12 120,2009 12 480,2010 9 360,(poměrná část za předcházející volební období)
2010 1 332,(poměrná část za současné volební období)
2011 5 950,(za období leden - červenec 2011).
(z odměny za členství v kontrolním výboru byla odváděna daň, z odměny za výkon
funkce člena zastupitele je odváděna daň a současně zdravotní pojištění),
a informace o výši vyplaceného cestovného – v roce 2010 ve výši 776,- Kč, v roce 2011 ve
výši 1911,- Kč,
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 26.7.2012 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 informací:
 kolik žalob podala starostka města jako statutární zástupce Města od r. 2006 dosud, na
koho, proč, s jakým výsledkem
 kopie všech písemností, týkajících se ukončení podnikatelské činnosti p. Vlasáka
v MěKS Horní Slavkov
 kopie všech písemností, týkajících se dalších všech pronájmů z majetku Města panu
Tomáše Vlasákovi
 doplnění informace ohledně odpovědi, zaslané žadateli pod čj. 2335/2011/HS/OSVV
-6 příl. č. 1 – Smlouva o nájmu nebytových prostor – přesná specifikace společných
prostor, za jakým účelem jsou pronajaté
Po zaslaném upřesnění, že žadatel požaduje počet trestních oznámení, podaných

starostkou města, byla žadateli dne 9.8.2012 byla zaslána odpověď s informacemi, že
starostka Města podala od roku 2006 jedno trestní oznámení, týkající se hospodaření
MěKS, dále že při zpracování soukromých právních úkonů (i trestních oznámení) nejsou
využívány služby právníka placeného z rozpočtu města když z veřejných prostředků
nelze hradit služby pro soukromé účely. Dále byla žadateli předána kopie ukončení
nájemní smlouvy nebytových prostor v MěKS Horní Slavkov panu Vlasákovi spolu
s informací, že žádné další pronájmy mimo těch, které Město poskytlo odpovědí č.
2335/2011/HS/OSVV ze dne 20.6.2011 nebyly mezi Městem a panem Vlasákem
uzavřeny. Panu Vlasákovi byla při výpočtu výše celkové částky nájemného započítána
také částka za užívání společných prostor MěKS (30% základního nájemného – za úklid,
údržbu apod. společných částí MěKS – jde o části určené pro společné užívání, zejména
vchody, schodiště, chodby, rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, elektřiny
apod.)
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 26.7.2011 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 všech podkladů, týkajících se nově postavené
autobusové zastávky a nově stavěného chodníku na nám. Republiky v Horním Slavkově.
Dne 3.8.2011 tak byly žadatel převzal kopie následujících materiálů:
 výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ve výběrovém řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu – „Revitalizace veřejného prostranství na náměstí
Republiky“
 Souhlas s provedením ohlášené stavby
 závazné stanovisko
 odborné vyjádření k záměru nového vydlážení
 technická zpráva
 vyjádření o existenci energetického zařízení spol. ČEZ Distribuce)
 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikaci spol. Telefónica O2
 stavební úprava chodníku
 zákres sítí
 seznam doručených nabídek
 přihlášky do výběrového řízení
 faktury
 výpis z usnesení zasedání Rady města
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 14.7.2012 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 informace o tom, kdo je zodpovědný za vedení,
průběh a správnost a zápis z V. zasedání zastupitelstva Města dne 29.6.2011.
Dne 29.7.2012 byly požadované informace žadateli poskytnuty, žadatel byl odkázán na § 92
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, který řeší svolávání a řízení zasedání, tvorbu zápisu
z jednání pak upravuje ustanovení § 95 zákona s tím, že byl popsán tento proces v rámci

MěÚ Horní Slavkov – odbor kanceláře starostky vyhotoví zápis, formální náležitosti jsou
zkontrolovány tajemníkem, a zápis je dále elektronicky zaslán ověřovatelům zápisu. Ti
provedou kontrolu a připojí svůj podpis. V případě zjištění chyb v zápisu se opravují buď
okamžitě a na dalším jednání zastupitelstva se uvede do zápisu informace o opravě, u
závažnějších chyb je provedena oprava přísl. usnesení přímo na nejbližším zasedání.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 26.7.2012 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 informací mj. o poskytnutí kopií materiálů – účetní
uzávěrky – hospodářský výsledek spol. Technické služby s. r. o., kopii návrhu odměn
jednatelům společnosti za 1. pol. 2011; kopii návrhu na poskytnutí odměny jednateli spol.
BYTY-TEPLO, s. r. o., kopii návrh na poskytnutí odměny ředitelce DDM a ŠD.
Žadateli byli dne 29.7.2011 poskytnuty kopie materiálů pro jednání RM v jednotlivých
bodech, dále schválení účetní uzávěrky pro rok 2010 (spol. Technické služby s. r. o.), Zpráva
o činnosti a hospodaření společnosti Technické služby Horní Slavkov, s. r. o., komentář
k hospodářskému výsledku, návrh na výplatu prémií řediteli též společnosti a návrh na
výplatu odměny jednatelům též společnosti, návrh na poskytnutí odměny ředitelce DDM a
ŠD.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 14.6.2011 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 informací ohledně pořízení služebních osobních
automobilů od roku 2006 do r. 2011, používání služebních osobních automobilů také pro
osobní účely starostkou města Mgr. Vildumetzovou od nástupu do funkce v r. 2006, na
základě čeho jsou tyto automobily používány k soukromým účelům starostkou města, jak je
toto užívání zpoplatněno, v jaké výši od r. 2006 – r. 2011.
Dne 28.6.2012 byly žadateli zaslány informace, že v požadovaných letech byly Městem
pořízeny 2 osobní automobily Škoda Superb, starostka oba vozy (vč. dříve zakoupené Škody
Octavia Elegance, prodané dne 28.5.2008) používala pro svou osobní potřebu na základě
Smlouvy o poskytnutí motorového vozidla k užívání, uzavřené na každý užívaný osobní
automobil zvlášť. Uvedenou smlouvou jsou ošetřeny úhrady nákladů za pohonné hmoty,
spotřebované za cesty pro soukromé účely, kdy v letech, uhradila Mgr. Vildumetzová částky:
rok 2006
1 091,- Kč
rok 2007
13 961,rok 2008
16 973,rok 2009
21 660,rok 2010
14 649,leden – duben 2011
6 392,- dále dle zákona o daních z příjmu Mgr. Vildumetzové je do základu daně z příjmu
zahrnuto jako příjem ze závislé činnosti 1% vstupní ceny vozidla, snížené o
předměty, netvořící s vozidlem jednotný osud (např. rezervní kolo), a to za každý i
započatý kalendářní měsíc užívání vozidla;

 jde o částky – Škoda Octavia
5 297,- Kč
Škoda Superb 1.
5 700,- Kč
Škoda Suberb 2.
7 386,- Kč.
Žadateli byly dále předány kopie následujících materiálů:
- Kupní smlouva č. 12/08, uzavřená mezi Městem Horní Slavkov a Autoservisem Jiří
Sklenář, Sokolov ze dne 28.5.2008 – Škoda Superb
- faktura č. 20080321 od fy Jiří Sklenář, Sokolov – prodej osobního automobilu Škoda
Superb
- Provedení vzájemného zápočtu závazků a pohledávek mezi Městem Horní Slavkov a
Autoservisem Jiří Sklenář Sokolov ze dne 28.5.2008
- Výpis z usnesení č. RM 269/13/08 ze zasedání Rady města Horní Slavkov, konaného
dne 28.5.2008
- Výpis z usensení č. 3/5/II za zasedání Zastupitelstva města Horní Slavkov, konaného
dne 13.3.2008
- Kupní smlouvu, evidenční číslo AP VS 11/009 mezi Městem Horní Slavkov
(prodávající) a CARS BAD s. r. o. Karlovy Vary (kupující) o koupi ojetého
motorového vozidla ze dne 10.5.2011 – Škoda Superb
- Kupní smlouvu mezi Městem Horní Slavkov (kupující) a CARS BAD s. r. o. Karlovy
Vary (prodávající) ze dne 10.5.2011 – Škoda Superb
- Výpis z usnesení č. ZM II/11/40 ze zasedání Zastupitelstva města Horní Slavkov,
konaného dne 27.4.2011
- Smlouva o poskytnutí motorového vozidla k užívání – Škoda Octavia Elegance
- Smlouva č. S/053/2008/MR o poskytnutí motorového vozidla k užívání – Škoda
Superb
- Smlouva o poskytnutí motorového vozidla k užívání – Škoda Superb
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 14.6.2011 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 informací o výši vyplacených odměn starostce města
Mgr. Vildumetzové od r. 2006, dále jaké další funkční požitky a v jaké výši požívá z titulu
své funkce od r. 2006, co dále ve své funkci pobírá.
Žadateli byli dne 28.6.2011 podány informace o výši měsíčních odměn starostky města, při
stanovení jejichž výše je vycházeno z nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev:
- listopad, prosinec 2006
43 020,- Kč/měsíc
- leden 2007 – únor 2008
45 050,- březen 2008 - prosinec 2009
47 180,- leden 2010 – prosinec 2010
48 890,- od ledna 2011
46 510,Z této odměny je odváděna řádně daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění.
Dále byly žadateli poskytnuty informace o následujících darech:
Starostce města Mgr. Janě Vildumetzové byly v letech 2006 – 2011 schváleny pouze dary:
- prosinec 2006 - ve výši 10 000,- Kč
 schváleno usnesením Rady města Horní Slavkov č. U 98/4 ze dne 4.12.2006
- za zvládnutí těchto úkolů ve funkci starostky města a složitosti vyřizované
agendy, např.: výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Městského kulturního

-

-

-

-

-

střediska Horní Slavkov a Domu dětí a mládeže Horní Slavkov, obsáhlá jednání v
záležitosti získání praktického lékaře,
prosinec 2007 - ve výši 10 000,- Kč
 schváleno usnesením Rady města Horní Slavkov č. RM 616/29/07 ze dne
20.11.2007– za plnění pracovních povinností nad rámec,
prosinec 2008 - ve výši 20 000,- Kč
 schváleno usnesením Rady města Horní Slavkov č. RM 616/29/08 ze dne
3.12.2008 – za celoroční vynikající a obětavou práci pro město a významný
přínos pro jeho rozvoj, navázání a rozvíjení příhraniční partnerské spolupráce,
prosinec 2009 - ve výši 20 000,- Kč
 schváleno usnesením Rady města Horní Slavkov č. RM 634/30/09 ze dne
2.12.2009 – za celoroční vynikající a obětavou práci pro město a významný
přínos pro jeho rozvoj a kulturu,
červen 2010 - ve výši 20 000,- Kč
 schváleno usnesením Rady města Horní Slavkov č. RM 362/17/10 ze dne
23.6.2010 – za plnění úkolů nad rámec povinností starosty v oblasti organizace a
pořádání ojedinělých kulturních akcí ve městě, dále bez nároku na honorář, tedy
dobrovolně hájí a zastupuje Město Horní Slavkov ve Skladu měst a obcí, Svazu
historických měst a obcí a ve sdružení VaK,
prosinec 2010 - ve výši 97 780,- Kč
 schváleno usnesením Zastupitelstva města Horní Slavkov č. ZM I/10/90 ze dne
20.12.2010 – za plnění úkolů nad rámec běžných a zákonných povinností
starostky, např. v oblasti organizace a pořádání kulturních akcí ve městě, v oblasti
péče o starší občany, za hájení zájmů města ve Svazu měst a obcí, ve Svazu
historických měst a sídel, ve Vodohospodářském sdružení, v Euregiu Engrensis
bez nároku na honorář.

Starostka Města Horní Slavkov Mgr. Jana Vildumetzová dále v souladu s uzavřenou a
platnou kolektivní smlouvou pobírá po dobu výkonu své funkce ošatné ve výši 8 000,- Kč
ročně (to podléhá dani z příjmu, dále je z této částky odváděno zdravotní a sociální pojištění;
v roce 2006 šlo o poměrnou část za část roku ve výši 1333,- Kč), ze sociálního fondu je
vyplácen příspěvek na stravenky ve výši 70,- Kč.
A dále byl žadatel informován, že mimo výše uvedené byl starostce města poskytnut osobní
vůz pro osobní potřebu, žádné další finanční nebo nefinanční požitky, výhody, prémie,
odměny nebo dary nebyly Mgr. Janě Vildumetzové v období od roku 2006 do roku 2011
Městem Horní Slavkov poskytovány nebo vypláceny.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 14.6.2011 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 informace o výši odměn Mgr. Vidoru Mandelíkovi za výkon fce
místostarosty, jaké další funkční požitky požívá z titulu své funkce - od r.2006; v jaké výši a
za co.
Žadateli byli dne 28.6.2011 poskytnuty informace - místostarosta Města Horní Slavkov Mgr.

Vidor Mandelík pobírá za výkon své funkce odměnu ve výši:
- rok 2006
11 580,- Kč/měsíc
- rok 2007
12 160,- rok 2008 – 2010
13 275,- rok 2011
12 500,Z této odměny je odváděna daň z příjmu a zdravotní pojištění.
Dále Rada Města Horní Slavkov schválila usnesením č. 566/2/10 ze dne 29.11.2010
poskytnutí peněžitého daru Mgr. Vidoru Mandelíkovi ve výši 10 000,- Kč, a to za plnění
úkolů nad rámec povinností místostarosty v oblasti organizace a pořádání kulturních akcí ve
městě, dále že bez nároku na honorář hájil a zastupoval Město Horní Slavkov ve Svazu měst
a obcí a Svazu historických měst a obcí.
Žádné další finanční nebo nefinanční požitky, výhody, prémie, odměny nebo dary nebyly
Mgr. Vidoru Mandelíkovi v období od roku 2006 do roku 2011 Městem Horní Slavkov
poskytovány nebo vypláceny.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 13.6.2011 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 informace – seznam nájemců nebytových prostor v budově
MěKS, poskytnutí veškerých písemností, týkajících se všech pronájmů z majetku Města panu
Tomáši Vlasákovi, informaci o tom, zda nájemce p. Vlasák plní své finanční závazky
z nájemních smluv vyplývající.
Žadateli byly dne 22.6.2011 poskytnuty informace a kopie materiálů:
seznam nájemců nebytových prostor v budově Městského kulturního střediska Horní
Slavkov:
- Ing. Zdeněk Uhlíř, Karlovy Vary, IČO: 4687804
- Jan Chlebuš, Útvina
- Petr Weinlich, Horní Slavkov
- Lenka Šnajdaufová, Horní Slavkov
- Tomáš Vlasák, Horní Slavkov
V příloze byly žadateli zaslány:
- kopii Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městským kulturním střediskem
Horní Slavkov a panem Tomášem Vlasákem ze dne 1.3.2011, kdy vlastníkem je
Město Horní Slavkov
- kopii Nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 4 v domě čp. 932, Ulice Nad Výtopnou,
mezi Městem Horní Slavkov (zastoupeným správní firmou BYT-TEPLO, s. r. o.,
Horní Slavkov) a panem Tomášem Vlasákem ze dne 25.6.2010
- Výpis z usnesení ze zasedání Rady města Horní Slavkov, konaného dne 23.2.2011 –
Souhlas zřizovatele – k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, usnesení
č. RM 99/7/11
- kopii materiálu pro jednání Rady města Horní Slavkov č. 7/2011, bod jednání 10 –
Souhlas zřizovatele – k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
- Výpis z usnesení ze zasedání Rady města Horní Slavkov, konaného dne 23.6.2010 –
Bytová komise – zápis č. 6/2010 ze dne 7-6-2010, přidělení bytů, usnesení č. RM

324/17/10
- kopii Zápisu č. 6/2010 ze zasedání bytové komise ze dne 7.6.2010
- kopii materiálu pro jednání Rady města Horní Slavkov č. 17/2010 – Bytová komise –
zápis č. 6/2010 ze dne 7.6.2010, přidělení bytů
- kopii materiálu pro jednání rady města č. 9/2009, bod jednání 24 – BYTY-TEPLO, s.
r. o. – navýšení nájemného z nebytových prostor, včetně vyčíslení výše nájemného
z nebytových prostor s platností od 1.7.2009
 předložený materiál byl schválen usnesením Rady města Horní Slavkov č. RM
99/4/09 ze dne 25.2.2009
A dále bylo žadateli sděleno, že Městu není známo, že by pan Vlasák neplnil své finanční
závazky, vyplývající pro něj z výše uvedených nájemních smluv.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 6.6.2011 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 informace o zvolení pana Tomáše Vlasáka za člena kontrolního
výboru v roce 2006 a 2010 zastupitelstvem města, jaké jsou stanoveny podmínky pro
zvolení.
Žadateli byla dne 16.6.2011 poskytnuta odpověď s informacemi, že v roce 2006 schválilo
zastupitelstvo města složení kontrolního výboru na I. řádném zasedání dne 19.12.2006
usnesením č. 6/12/1, v roce 2010 zvolilo zastupitelstvo pana Tomáše Vlasáka za člena
kontrolního výboru na svém I. řádném zasedání dne 20.12.2010, usnesení č. ZM I/10/88. Pro
zvolení občana do výborů, zřizovaných zastupitelstvem obce, nejsou stanoveny žádné
podmínky, nic tedy nebránilo zvolení pana Vlasáka do funkce člena tohoto výboru.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 6.6.2011 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 informace, zda byl pan Vlasák projednáván přestupkovou
komisí Města Horní Slavkov, jaké musel splňovat podmínky pro přidělení bytu, zda je placen
Městem Horní Slavkov, za co, jaká všechna finanční plnění pobíral od r. 2006 dosud. Dále
kdo další mimo starostky města používal osobní automobil Škoda Superb RZ 2 K8-4419, za
jakým účelem.
Žadateli byli dne 16.6.2011 předány informace, že panTomáš Vlasák nebyl projednáván
komisí pro projednávání přestupků Města Horní Slavkov, byl mu přidělen byt z rozhodnutí
Rady města Horní Slavkov usnesením č. RM 324/17/10, když splnil podmínky, stanovené
v Zásadách pro přidělování a hospodaření s byty v majetku města, schválené Radou města
dne 28.5.2001 s tím, že přesný postup procesu přidělování bytů jsme žadateli již předali
v odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne 8.11.2010 sdělením čj.
2772/2010/HS/OSVV-3 ze dne 23.11.2010, které si osobně převzal dne 24.11.2010. Dále že
to, zda byl pan Tomáš Vlasák placen Městem Horní Slavkov, kdy, v jaké výši a za co, jsme

žadateli poskytli jako odpověď na žádost o poskytnutí informací ze dne 6.6.2011, čj.
2181/2011/HS/OSVV-7 ze dne 13.6.2011, kterou si osobně převzal dne 14.6.2011 s tím, že
mimo Vám již předaná finanční plnění pobíral pan Vlasák od Města Horní Slavkov ještě
cestovné – v roce 2010 ve výši 776,- Kč, v roce 2011 ve výši 1911,- Kč, a že mimo uvedené
období (tedy 2006 – 2011) neposkytovalo Město Horní Slavkov panu Tomáši Vlasákovi
žádné finanční nebo nefinanční plnění. Dále že osobní automobil Škoda Superb RZ 2 K84419 byl pořízen jako služební, používala ho tedy nejenom starostka města, ale také
zastupitelé města (mezi nimi také pan Tomáš Vlasák), tajemník a zaměstnanci městského
úřadu (např. pan Manfred Bokor a paní Marcela Václavíková) dle potřeby za účelem plnění
povinností, vyplývajících ze zvolení do zastupitelstva města, případně služebních povinností
vedoucího a zaměstnanců úřadu.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 6.6.2011 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 informace o výši finančního či nefinančního plnění panu Tomáši
Vlasákovi, zastupiteli města, v letech 2006 – 2011, zda byla tato plnění před poskytnutím
zdaněna.
Dne 14.6.2011 byly žadateli poskytnuty informace:
 Pan Vlasák byl v předcházejícím volebním období od 1.1.2007 členem kontrolního
výboru. Za výkon členství v kontrolním výboru mu dle usnesení Zastupitelstva města
č. 7/18/I ze dne 19.12.2006 náležela odměna až do výše 960,- Kč, splatná půlročně.
Usnesením Zastupitelstva města č. ZM II/09/16 ze dne 5.2.2009 došlo ke změně této
částky, odměna mohla dosahovat až do výše 1 040,- Kč.

 V současném volebním období, tedy od 15.10.2010, je pan Tomáš Vlasák
zastupitelem Města Horní Slavkov a současně také členem kontrolního výboru. Dle
už zmiňovaného usnesení Zastupitelstva města č. ZM II/09/16 ze dne 5.2.2009 má
nárok na odměnu za výkon člena zastupitelstva ve výši 1 040,- Kč (v případě souběhu
funkcí se odměna vyplácí jenom jedna, vždy ta vyšší, odměna za výkon člena
kontrolního výboru se tedy neposkytuje), tato částka byla pro rok 2011 usnesením
Zastupitelstva města č. ZM I/10/110 ze dne 29.12.2010 snížena na částku 850,- Kč.
 Panu Vlasákovi tak byly vyplaceny tyto odměny za výkon funkce člena kontrolního
výboru, resp. zastupitele Města Horní Slavkov (částky jsou uvedeny celkem za rok
v Kč, pokud není uvedeno jinak):
2007 9 090,- Kč
2008 12 120,2009 12 480,2010 9 360,(poměrná část za předcházející volební období)

2010 1 332,(poměrná část za současné volební období)
2011 4 250,(za období leden - květen 2011)
 Z odměny za členství v kontrolním výboru byla odváděna daň, z odměny za
výkon funkce člena zastupitele je odváděna daň a současně zdravotní
pojištění.
 Žádné další finanční ani nefinanční plnění vůči panu Tomáši Vlasákovi nebyla
v letech 2005 – 2011 Městem Horní Slavkov poskytnuta.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 31.5.2011 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 – příloh zápisů o činnosti komise pro obnovu
MPZ od 1.10.2010 do 31.10.2010.
Dne 6.6.2011 byly žadateli tyto kopie - fotodokumentace k zápisům o činnosti komise ze dne
15.10.2007 a 7.5.2008 poskytnuty.

