Rok 2010
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 30.11.2010 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 pořizovací ceně monitorovacích kamer na náměstí
Republiky v Horním Slavkově.
Dne 2.12.2010 byly žadateli sděleno, že finanční náklady činí 341 382,- Kč vč. DPH.
Zahrnují finanční náklady na pořízení otočné kamery, přesun již dříve zakoupené a jinde
umístěné kamery pevné a montáž obou kamer.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 8.11.2010 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 ve věci přidělení bytů z majetku Města Horní
Slavkov za dobu od 1.1.2010 do 30.10.2010, konkrétně:
- kolik bytů v majetku Města Horní Slavkov bylo za tuto dobu přiděleno
- kolik bylo žádostí o přidělení bytu
- kdo tyto byty získal, velikost a adresa bytu
- jaká kritéria tito žadatelé splnili
- kopie vyplněných dotazníků všech žadatelů
Dne 24.11.2012 byly poskytnuty následující informace:
- bytů v majetku města bylo v období od 1.1.2010 do 30.10.2010 přiděleno 23,
- údaje o tom, kolik bylo žádostí o přidělení jednotlivých bytů, kdo tyto byty získal,
velikost a adresu bytů uvádíme v následující tabulce:

adresa bytu

velikost bytu

počet

- výměra

podaných
žádostí

(m2)

14

komu byl byt přidělen

Nad Výtopnou 933 byt č. 4

2+1 - 60,3 m2

Furišová Jana

Dlouhá 627 byt č. 22

1+1 – 39,2

10

Faberová Vladimíra

Poštovní 667 byt č. 21

1+1 – 54,4

10

Bernardová Michaela

Poštovní 666 byt č. 21

1+1 – 56,6

13

Mazanová Marie

Poštovní 667 byt č. 20

1+1 – 53,7

11

Hereš Petr

Kounice 607 byt č. 4

2+1 – 55,1

7

Hodíková Jitka

Dlouhá 630 byt č. 19

1+1 – 41,4

17

Hylská Petra

Dolní Příkopy 249 byt č. 6

2+1 – 58,3

7

Gábor Jan

Kounice 614 byt č. 15

2+1 – 54,4

18

Bílý Roman

Nad Výtopnou 932 byt č. 4

2+1 – 60,3

22

Vlasák Tomáš

Kounice 607 byt č. 13

2+1 – 54,1

9

Vavřincová Simona

Dolní Příkopy 247 byt č. 7

2+1 - 58

6

Gažiová Renata

Dlouhá 626 byt č. 9

1+1 – 32,3

15

Drobný Petr

Poštovní 636 byt č. 18

2+1 – 55,1

17

Szamaránszská Eva

Dlouhá 630 byt č. 22

1+1 – 40,5

16

Zvonařová Natalija

Poštovní 628 byt č. 18

2+1 – 53,9

15

Zavadil Jan

Dlouhá 635 byt č. 10/4

2+1 - 56

17

Balog Petr

Poštovní 669 byt č. 20

1+1 – 54,6

10

Varada Pavel

Dlouhá 732 byt č. 7

1+1 - 38

5

Peichlová Soňa

Zahradní 625 byt č. 15

1+1 – 38,5

9

Svačina Miroslav

Dlouhá 626 byt č. 1

1+1 – 32,4

8

Bočanová Paulína

Kounice 607 byt č. 14

2+1 – 50,8

8

Válek Miroslav

U Lesoparku 736 byt č. 10

1+1 - 38

5

Zmrzlíková Pavla

V souladu se Zásadami pro přidělování a hospodaření s byty v majetku města,
schválenými Radou města dne 28.5.2008, museli žadatelé vyplnit a podat přihlášku o
přidělení bytu, a to v termínu stanoveném ve Veřejné nabídce na byt, zveřejněné na úřední
desce Města Horní Slavkov (včetně internetové).
V přihlášce jsou uvedeny a vyplňují se:
- údaje o žadateli (jméno a příjmení, datum narození, stav, trvalé bydliště, kontaktní
adresa, telefon, zaměstnání a datum vzniku zaměstnaneckého poměru),
- údaje o osobách, žijících ve společné domácnosti (jméno a příjmení, datum narození,
příbuzenský vztah)
- druh současného bydlení
- další údaje o uchazeči (další údaje a okolnosti, které považují uchazeči za důležité,
např. zdravotní omezení, děti apod.)
- prohlášení, že uchazeč
 spáchal x nespáchal na majetku města přestupek, trestný čin
 byl x nebyl řešen přestupkovou komisí
 mu byl x nebyl v minulosti již přidělen byt
 má x nemá dluh vůči Městu Horní Slavkov
 je x není vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu
- dále uchazeč čestně prohlašuje, že se odpovědi na výše uvedené body zakládají na

-

pravdě a že si je vědomi, že v případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalosti bude vyřazen
z výběru o byt.
datum a podpis uchazeče

Poté se výběrem z přihlášek zabývá bytová komise, která při zpracování návrhu na
přidělení bytu posuzuje zejména:
a) zda je v možnostech žadatele hradit nájemné
b) zda žadatel provádí nebo provedl určitou činnost pro Město
c) zda žadatel nebyl řešen přestupkovou komisí Města
d) postoj žadatele v majetku Města.
e) jiné důvody, doložené Radou města
Pokud je vybraný žadatel schválen Radou města, je tento vyzván k doložení dalších
dokladů, potřebných k uzavření nájemní smlouvy. Pokud tato smlouva nebude uzavřena do
30 dnů od schválení přidělení bytu, je rozhodnutí Rady města revokováno.
Zároveň byly žadateli předány kopie vyplněných dotazníků – přihlášek do výběru městského
bytu.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 8.11.2010 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 formou kopií zápisů o činnosti komise pro obnovu
MPZ od 1.10.2010 do 31.10.2010.
Dne 24.11.2010 byly žadateli předány kopie těchto dokumentů:
název materiálu
Zápis z jednání komise pro obnovu MPZ
Zápis komise pro obnovu MPZ z provedené
kontroly stavu objektů MPZ a probíhajících prací
Zápis z jednání komise pro obnovu MPZ
Zápis z průběhu kontroly provedených prací na
objektech MPZ
Zápis z jednání komise pro obnovu MPZ
Zápis komise pro obnovu MPZ z provedené
kontroly stavu objektů MPZ a probíhajících prací
Návrh postupu při řešení opravy poškozeného
„Kříže vzájemného porozumění“ na místním
hřbitově
Zápis komise pro obnovu MPZ z provedené
kontroly stavu objektů MPZ a probíhajících prací
Zápis z jednání komise pro obnovu MPZ

ze dne
14.10.2010
10.3.2010

počet stran
2
2

16.3.2009
16.9.2009
18.11.2009

1
1
2

18.11.2009
30.12.2009
12.12.2008

1
1
3

7.5.2008
9.4.2008

2
3

10.4.2008

1

2.9.2008
28.2.2007

4
2

Příloha k zápisu
Zápis z jednání komise pro obnovu MPZ
Zápis komise pro obnovu MPZ z prohlídek objektů
ve staré části města
Zápis z jednání komise pro obnovu MPZ
Zápis komise pro obnovu MPZ z prohlídky objektů
ve staré části města
Zápis z jednání komise pro obnovu MPZ

28.2.2007
2.4.2007

1
2

30.4.2007
12.10.2007

2
2

15.10.2007
19.11.2007

2
2

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 11.10.2010 od paní P.S. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požadoval po Městě informace o místních referendech, které na území města Horní
Slavkov proběhly za období od 24.11.1990 do 30.6.2006.
Dne 11.10.2010 byla žadateli poskytnuta informace, že v uvedeném období neproběhlo na
území města žádné místní referendum.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 19.2.2010 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 investičních akcích, financovaných Městem Horní
Slavkov, realizovaných na náměstí Republiky v Horním Slavkově za období 1190 – 2009 a
jejich specifikace.
Žadateli byly dne 31.3.2010 poskytnuty kopie dokumentů:
- vyúčtování celkových nákladů na akci obnovy domu čp. 66
- souhrnný přehled – zařazení objektu do akce obnovy kulturní památky čp. 7
- souhrnný přehled – zařazení objektu do akce obnovy kulturní památky čp. 6
- souhrnný přehled – zařazení objektu do akce obnovy kulturní památky – kaple
Božího těla
- souhrnný řehled – zařazení objektu do akce obnovy kulturní památky – kostel Sv.
Anny
- přehled investičních akcí a větších oprav 2002 – zábradlí u restaurace U Karkulk,y
oprava náměstí
- přehled investičních akcí a větších oprav – statika kostela Sv. Anny
- přehled dotací v roce 1997 – oprava sochy J. Nepomuckého
- Fond rozvoje a rezerv 1994
- přehled mimorozpočtových dotací v roce 1995
- záznam o místním šetření ze dne 6.11.2002 (v rámci dotazu ohledně opravy náměstí
v roce 2002).

Dále bylo žadateli sděleno ohledně programu MPZ (Městská památková zóna), že tento
dotační program umožňuje čerpat finance na opravu památkově chráněných objektů
v městské památkové zóně, k poskytnuté finanční podpoře pak žadatel připojuje svou
finanční spoluúčast a částkou určenou procenty dle konkrétního případu přispívá také město
Horní Slavkov.

