Rok 2017
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 09.01.2017 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje informaci o:
1) „Doplnění informací k tabulce, která Vám byla dodána k bodu č. 1 Vaší žádosti ze dne
19.12.2016:
a) „zaslání kopie faktury od dodavatele zařízení ze seznamu“,
b) „detailní popis položek BNG a SUN – přesný typ a sériové číslo dodaného
zařízení“,
c) „délka záruky k jednotlivým prvkům“,
d) „dodané prvky byly zakoupeny jako nové, nebo jako použité/bazarové?“
2) „Doplnění k bodu č. 2 Vaší žádosti ze dne 19.12.2016:
a) „kopie faktur k tomuto seznamu“,
b) „přesný typ a výrobní čísla dodaných zařízení“,
c) „dodané prvky byly zakoupeny jako nové, nebo jako použité/bazarové?“
Žadateli byly dne 23.1.2017 poskytnuty tyto informace a kopie:
Ad 1)
 seznam zakoupených součástí z úvěru pro potřeby KT – 1 list
 faktura č. 2017/2 – IMPERIUM TV s.r.o. Karlovy Vary, IČ 26387000 – 1 list
Nakoupené díly byly pořízeny všechny jako nové se záruční dobou 24 měsíců.
Ad 2)
 faktura č. 1401012, včetně dodacího listu – Digital Vision s.r.o. Banská Bystrica,
IČ 45565651 - 2 listy
 faktura č. FV-1627/2014 – ANTECH s.r.o., Rovnice, IČ 25326708 - 1 list
 faktura č. 140326 – ICS-systémy s.r.o., Hory, IČ 25225049 - 1 list
Nakoupené díly byly pořízeny všechny jako nové se záruční dobou 24 měsíců.
Na daných fakturách jsou uvedeny typy výrobků, viz. přílohy faktur a dodacího
listu.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 18.01.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje informaci, týkajících se schvalování, řízení a projektu „Horní Slavkov, stavební
úpravy Dlouhá ke školce“, „Horní Slavkov, chodník k MŠ Dlouhá“, kdy požadujete zejména:
- kdo zadal zakázku na vytvoření projektu a kdy,
- kdo schválil projekt a celou akci a kdy tak bylo učiněno,
- kdo zadal změnu projektu, kdy tak bylo učiněno a kdo změnu schválil,
- kolik stála projektová dokumentace a změna projektu,
- zda bylo výběrové řízení na projektanta,
- zda bylo navrženo a vybíráno z více variant možného řešení situace v dané lokalitě a
kdo posoudil a rozhodl o předložené variantě,
- z jakého důvodu byla určena lhůta 6 dní pro vyjádření dotčených vlastníků
- kopii technické zprávy, projekt a stavební povolení ze dne 13.6.2016, č.j.
1563/2016/HS/OVŽP-10
Dne 7.2.2017 žadatel obdržel odpověď, kdy k jednotlivým bodům jeho žádosti bylo poskytnuto:
Výdaje na realizaci projektu byly sváleny usnesením ZM I/2016 dne 29.2.2016, následně byla
odborem majetku a investic Městského úřadu Horní Slavkov (dále jen OMI) zahájena předprojektová
příprava stavby. K fázi projektové přípravy patří mj. i schválení smlouvy o výpůjčce pozemku
dotčeného stavbou s p. Petrem Husákem, smlouva byla schválena usnesením RM 140/10/16.
Zhotovitel projektu Ing. Igor Hrazdil byl vybrán přímým nákupem. Náklady na předprojektovou a
projektovou přípravu stavby dosáhly k dnešnímu dni výše Kč 122.839,40 vč. DPH. Náklady na změnu
projektu vyvolané nesouhlasem 2 dotčených vlastníků dosahují prozatím částky Kč 7.260,- vč. DPH.
Mzdové a režijní náklady na činnost pracovníků OMI vyčísleny nejsou. Administrace projektů staveb
spadá dle organizačního řádu do kompetence OMI. Projektové dokumentace variant stavby
zpracovány nebyly, takový postup není u takto úzce definovaného území v souladu s hospodárným
vynakládáním veřejných prostředků. Projekt zpracovatel průběžně konzultuje a v procesu jeho tvorby
upravuje nejvhodnější řešení. Varianty ve formě studie, nikoliv projektu se zpracovávají pouze v
území, kde je to hospodárné, tedy kde je vůbec možné s variantami pracovat. Oboustranný chodník u
jednosměrné komunikace má pouze jedinou variantu vedení, tedy oboustranně podél komunikace. O
povolení předloženého projektu - stavby rozhoduje místně příslušný stavební úřad.
Lhůta pro vyjádření dotčených vlastníků je stanovena místě příslušným stavebním úřadem v souladu
s ustanoveními stavebního zákona v územním a stavebním řízení. Lhůty při přípravě projektové
dokumentace a povinných příloh žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního povolení před
zahájením řízení se žádnými právními předpisy neřídí. Věta cit: "Vzhledem ke skutečnosti, že se
jedná o přípravu dotačního projektu, kterým město bude zabezpečovat výstavbu chodníku k mateřské
škole vás prosíme, o odevzdání podepsané smlouvy obratem popřípadě nejdéle do 19.12.2016" je
pouze PROSBOU o poskytnutí součinnosti vlastníků, tedy pomoci při řešení stavby v krátkých
termínech vzhledem k očekávaná výzvě k podání žádosti o dotaci, což je z výňatku textu nepochybné
a nelze tuto prosbu zaměňovat se stanovením jakékoliv lhůty.
Součástí žádosti ze dne 18.1.2017 je také žádost o kopii technické zprávy, projektu a stavebního
povolení ze dne 13.6.2016, čj. 1563/2016/HS/OVŽP-10. Žádost byla dne 2.2.2017 v tomto bodě
zúžena.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 18.01.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje informaci o:
1. počet bytů, které město pronajímá,
2. kdo připravil a vypracoval úpravu výše nájemného v bytových jednotkách ve
vlastnictví Města Horní Slavkov, která byla schválena radou města dne 21.9.2016
s platností od 1.1.2017,
3. zdůvodnění, proč jsou k výši nájmu připočítány částky za jednotky konstrukčních
prvků (vodoměry, termohlavice, měřiče tepla, atd.) a zda se to týká všech bytových
jednotek ve vlastnictví města,
4. zda mají být tyto konstrukční prvky placeny měsíčně nebo ročně,
5. jak a kdy byli občané nájemních bytů seznámeni s navýšením a změnami nájemného,
k tomu prosíte doložit kopie např. 5 takových oznámení.
Dne 7.2.2017 žadatel obdržel odpověď, kdy k jednotlivým bodům jeho žádosti byly poskytnuty
informace:








k bodu č,. 1 - Město Horní Slavkov pronajímá 169 bytových jednotek,
k bodu č. 2 – úpravu výše nájemného schválila svým usnesením č. RM 291/19/16 ze dne
21.9.2016 Rada města Horní Slavkov, podklady pro jednání rady připravil a zpracoval odbor
majetku a investic Městského úřadu Horní Slavkov,
k bodu č. 3 - v souladu s usnesením RM 291/19/16 je stanovena položka Nájem s ohledem
na lokalitu, ve které se bytová jednotka nachází pomocí propočtu Kč/m2/měsíc; vzhledem k
tomu, že různé bytové jednotky využívají různé konstrukční prvky a různé množství
konstrukčních prvků, jejichž používání je v souladu s uzavřenými smlouvami o dodávkách
služeb a energií, není možné konstrukční prvky účtovat jinak, než samostatnou položku;
pokud by byly konstrukční prvky účtovány jako součást položky Nájmu, byla by takto
stanovená položka Nájem zcela v rozporu s usnesením rady města,
k bodu č. 4 - konstrukční prvky jsou účtovány měsíčně; jejich využívání je v souladu s platně
uzavřenými smlouvami, jejichž zřízení nebo naopak zrušení může proběhnout během
jednoho měsíce; s ohledem na tyto lhůty je volené období účtování konstrukčních prvků
každý jeden měsíc,
k bodu č. 5 - uživatelé bytových jednotek byli informováni písemně zasláním „Dohody o
navýšení nájemného od 1.1.2017“ prostřednictvím doručovatele města do vlastních rukou na
přelomu měsíců říjen 2016 a listopad 2016 ; v příloze Vám na základě Vaší žádosti
předáváme kopie 5 výše uvedených dohod, vzhledem k ochraně osobních údajů byly údaje o
adresátech anonymizovány začerněním; uživatelé bytových jednotek, kterým končila
nájemní smlouva k 31.12.2016, popřípadě dříve, byli informováni o zvýšení nájmu při
projednávání dodatků k nájemním smlouvám.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 20.01.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje informaci : „..jaká byla výše prémií ředitele Technických služeb, Hornova 82,
Horní Slavkov, s.r.o., které schvaluje Rada města, v roce 2014, 2015 a za rok 2016.
Dne 23.3.2017 obdržel žadatel po odvolání ze strany žadatele odpověď, že v letech 2014, 2015 a 2016
bylo Radou města Horní Slavkov schváleno vyplacení prémií ve výši 76.800,-Kč za rok.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 22.02.2017 od AMA, s.r.o., Voroněžská
144/20, 460 01 Liberec, IČ 613 27 557 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje informaci o „zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2017, resp. seznam
stavebních projektů či rekonstrukcí, které jsou plánovány městem na rok 2017 – 2020. Případně
jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či
za jejich podpory. U těchto projektů žádáte o:
-

název projektu
popis projektu
projektovou kancelář (pokud již byl
projekt zpracován)
finanční rozpočet projektu
plánovaný termín započetí projektu
předpokládaný termín výběrového
řízení, popř. výherce

Žadateli byl poskytnut přehled plánovaných investičních akcí Města Horní Slavkov včetně
požadovaných údajů v tabulce, viz příloha č. 1

1

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 16.2.2017 od Istav Media, s.r.o., Nádražní
762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 034 41 725 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák.
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje informaci o „zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2017, resp. seznam
stavebních projektů či rekonstrukcí, které jsou plánovány městem na rok 2017 – 2020. Případně
jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či
za jejich podpory. U těchto projektů žádáte o:
-

název projektu
popis projektu
projektovou kancelář (pokud již byl
projekt zpracován)
finanční rozpočet projektu
plánovaný termín započetí projektu
předpokládaný termín výběrového
řízení, popř. výherce

Žadateli byl poskytnut přehled plánovaných investičních akcí Města Horní Slavkov včetně
požadovaných údajů v tabulce, viz příloha č. 1

Příloha č. 1
„Horní Slavkov, stavební
úpravy ulice Dlouhá ke
školce“

Ing. Igor
Hrazdil

500,00

4 235,00

„Chodník u č.p. 645, ul.
Poštovní, Horní Slavkov“

Martin Křemen

350,00

350,00

před realizací

"Autobusové zastávky nám.
Republiky a ul. Ležnická"

Inplan CZ s.r.o.

500,00

3 330,00

500,00 nejsou známy

dle poskytnutí
příprava dotace
dotace

není znám

in haus
zakázka

není znám
Technické
služby Horní
Slavkov s.r.o.

příprava dotace

dle poskytnutí
dotace

není znám

není znám

příprava PD DSP

dle poskytnutí
dotace

není znám

není znám

není znám

„Oprava chodníku u
komunikace II/209 Horní
Slavkov“

Ing. Ivan
Škulavík

„Regenerace sídliště SO
15a, 15b, 14 a 19b“

Ing. Ivan
Škulavík

2 000,00

1 547,00

příprava dotace

dle poskytnutí
dotace

Ing.Ivan
Škulavík

1 300,00

1 300,00

před realizací

in haus
zakázka

není znám
Technické
služby Horní
Slavkov s.r.o.

Kemr Zdeněk

450,00

450,00

příprava PD

05/2017

není znám

150,00

150,00

příprava PD

04/2017

není znám

xxx

70,00

70,00

xxx

CENTRASTAV s.r.o.

2 500,00

19 000,00

příprava PD DPS

"Parkovací plochy Kounice"
Rekonstrukce
hromosvodové soustavy
č.p.634
pořízení majetku
vlek - doplnění spínačů pádu
lana

Město bez bariér
Základní škola Horní
Slavkov, Školní 786

přímé zadání J-controls s.r.o.

dle poskytnutí
dotace

není znám

08/2017

06/2017

chodník a parkovací
plochy ze zámkových
dlažeb
dokončení chodníku
ze zámkových dlažeb
u č.p.645
stavební úprava
autobusových
zastávek v ulici
Ležnická
stavební úprava
autobusové zastávky
a chodníku v ul.
N.Město a nám.
Republiky z
žulových dlažeb
Parkovací plochy a
úprava zeleně mezi
objekty č.p. 664-669
z programu
Regenerace sídliště,
SO 15a, 15b, 14 a
19b“
parkovací plochy ze
zámkových dlažeb u
č.p.615

klimatizace,
06/2017 hromosvody
kamerový systém
05/2017 rozšíření
vlek spínače pádu
05/2017 lana
Bezbariérové úpravy
budovy Základní
školy ve Školní ulici,
osazení plošin,
stavební úpravy
07/2017 specializovaných

učeben a jejich
vybavení, rampa na
hřišti, umývárny
hřiště
Školní jídelna v ZŠ Školní
Základní škola, ul. Školní
786, Horní Slavkov

Komunitní dům seniorů
Obnova ekologické funkce
Puškařovské stoky a
Stříbrného potoka

8 000,00

8 000,00

15 733 918,00
AQUATEST
a.s.

688 000,00 nejsou známy

příprava PD DPS

03/2017

realizace stavby
příprava PD

dle poskytnutí
dotace

není znám
Swietelsky
stavební , s.r.o.,
Pozemní stavby
Západ
Miras stavitelství a
sanace, s.r.o.,
Technické
služby Horní
Slavkov s.r.o.
není znám

přístavba školní
06/2017 jídelny
Předmětem PD je
změna užívání stavby
v budově bývalého
Dětského domova
v Horním Slavkov
č.p. 658 v Zahradní
ulici - realiace 17 ti
bytových jednotek a
stavba v snížení en.
realizaci Náročnoszi objektu
rekonstrukce koryta
není znám vodního toku

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 16.3.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje: „..kopie vyúčtování služeb a nájemného bytu v ul.Dlouhá 624/6, Horní Slavkov za rok
2013, 2014 a 2015“.
Žadateli byly dne 29.3.2017 poskytnuty požadované kopie vyúčtování – celkem 3 listy

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 21.3.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadateli bylo na dotaz: „.. kdo inicioval koupi domu, případně na kterém jednání rady města bylo
projednáno odkoupení domu“ sděleno, že koupi domu na st. p. č. 7, jehož součástí je stavba č. p. 6, k. ú.
Horní Slavkov inicioval vlastník této stavby Ing. Jiří Tetzeli. Tento návrh byl projednán komisí rozvoje
města č. 9/2016 dne 5. 12. 2016 a schválen Zastupitelstvem města Horní Slavkov na svém zasedání dne
14. 12. 2016. Tato činnost spadá do kompetence zastupitelstva města Horní Slavkov, nikoliv rady města.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 24.2.2017 od D.S. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dne 6.3.2017 bylo žadatelce na dotaz:
 vedete jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace? (jako příklad šikanózní žádosti
lze uvést nadměrný počet žádostí žadatele, které spolu obsahově nesouvisejí či neúčelné lpění na
formalitách),
 pokud ano, kolik takových žádostí evidujete? (např. ročně nebo v porovnání s ostatními žádostmi),
případně, zda se setkáváte s dalšími či jinými případy, které podle Vás lze označit za záměrně
šikanózní výkon práva na informace,
 počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016.
Nad rámec žádosti o informace by mne rovněž zajímalo, nakolik považujete povinnost poskytovat
informace za omezující ve výkonu běžné agendy.
Odpovězeno e-mailem:
Městský úřad Horní Slavkov nevede žádnou evidenci šikanózních žádostí o informace dle InfZ
 V roce 2015 zpracoval Městský úřad Horní Slavkov 12 žádostí o informace dle InfZ a v roce 2016
zpracoval Městský úřad Horní Slavkov 16 žádostí o informace dle InfZ.
K dotazu „… nakolik považujete povinnost poskytovat informace za omezující ve výkonu běžné agendy“
uvádíme, že povinnost poskytovat informace dle InfZ je daná zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, a tato povinnost je součástí pracovní náplně zaměstnance.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 13.3.2017 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K jednotlivým bodům žádosti o informace ve věci umístění antény na objekt Nad Výtopnou 932 pro
připojení obyvatele domu bylo žadateli dne 24.3.2017 sděleno:




bod č. 1 – podklady pro jednání Rady města Horní Slavkov připravily pracovnice odboru majetku
a investic,
bod č. 2 – Radě města Horní Slavkov byl k projednání předložen materiál, jehož obsahem byl
návrh na usnesení, termín kontroly plnění usnesení, zodpovědný pracovník a důvodová zpráva,
přílohou je mapový zákres,
bod č. 3 – v příloze Vám předáváme výše uvedené materiály, žádné jiné dokumenty nemáme
k dispozici – celkem 2 listy

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 16.3.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje: „..kopie evidenčních listů pro byt č. 11, ul. Dlouhá 624/6, Horní Slavkov za leden až
prosinec 2014, leden až prosinec 2015, leden až prosinec 2016, leden až březen 2017 a kopie uzavřených
nájemních smluv mezi Městem Horní Slavkov a nájemníky bytu č. 11 v Dlouhá 624/6, Horní Slavkov
v době leden 2014 až březen 2017“.
Žadateli byly dne 7.4.2017, po zaplacení požadované úhrady, poskytnuty požadované kopie – celkem 31
listů.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 23.3.2017 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K jednotlivým bodům žádosti o informace ve věci umístění antény na objekt Nad Výtopnou 932 a 937 pro
připojení obyvatele domu bylo žadateli sděleno:




bod č. 1 – podklady pro jednání Rady města Horní Slavkov připravily pracovnice odboru majetku
a investic,
bod č. 2 – Radě města Horní Slavkov byl k projednání předložen materiál, jehož obsahem byl
návrh na usnesení, termín kontroly plnění usnesení, zodpovědný pracovník a důvodová zpráva,
přílohou je fotodokumentace, katastrální situace, žádost o pronájem a příloha č. 3 PR 03/2014,
bod č. 3 – v příloze byly předány výše uvedené materiály, žádné jiné dokumenty nemáme
k dispozici.

Žadateli byly dne 7.4.2017, po zaplacení úhrady, poskytnuty požadované kopie – celkem 4 listy

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 23.3.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel svým podáním žádá o „.uvedení všech usnesení Rady města od ledna 2012 do března 2017, která
se týkají úpravy výše nájmů městských bytů“.
Dne 7.4.2017 obdržel žadatel odpověď se sdělením, že od roku 2012 jsou všechna usnesení RM publikována
na webu města. Níže uvádíme odkazy na požadovaná usnesení Rady města od ledna 2012 do března 2017,
která se týkají úpravy výše nájmů městských bytů.
http://www.hornislavkov.cz/mestsky-urad/zastupitelstvo-a-rada-mesta/usneseni-zastupitelstva-arady/usneseni-rady-mesta/rok-2012/ - konkrétně RM 124/6/12
http://www.hornislavkov.cz/e_download.php?file=data/editor/167cs_16.pdf&original=RMU+2015_15.pdf
- konkrétně RM 232/15/15
http://www.hornislavkov.cz/e_download.php?file=data/editor/205cs_19.pdf&original=RMU+2016_19.pdf
– konkrétně RM 291/19/16
http://www.hornislavkov.cz/e_download.php?file=data/editor/205cs_25.pdf&original=RMU+2016_25.pdf
– konkrétně RM 386/25/16
http://www.hornislavkov.cz/e_download.php?file=data/editor/271cs_2.pdf&original=RMU+2017_2.pdf –
konkrétně RM 29/2/17
http://www.hornislavkov.cz/e_download.php?file=data/editor/271cs_4.pdf&original=RMU+2017_4.pdf konkrétně 56/4/17

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 24.3.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel svým podáním žádá o „.. přehled dotací, získaných v roce 2016 a 2017, jejich výše a účel, na který
byly použity a přehled dotačních programů v roce 2016 a 2017, o které bylo žádáno a nebyly poskytnuty“.
Dne 29.3.2017 žadatel doplnil- upřesnil žádost ze dne 24.3.2017, kdy sděluje, že žádost se týká dotací
odboru majetku a investic Městského úřadu Horní Slavkov.
Dne 12.4.2017 obdržel žadatel tabulku, ve které jsou uvedeny dotace, administrované v letech 2016 a 2017
odborem majetku a investic MěÚ Horní Slavkov. Tabulka obsahuje všechny žadatelem požadované údaje.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 23.3.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel svým podáním žádá o: „.. kopii přílohy č.1 rozpočtu města Horní Slavkov: závazné ukazatele –
paragrafové členění výdajové části rozpočtu pro rok 2017, schváleno zastupitelstvem města dne
14.12.2016 (ZM VI/16/61)“
Dne 7.4.2017 obdržel žadatel požadovaný materiál – celkem 3 listy

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 28.3.2017 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K jednotlivým bodům žádosti o informace ve věci pronájmu nebytových prostor, projednávaných RM dne
8.3.2017 bylo sděleno:




bod č. 1 – podklady pro jednání Rady města Horní Slavkov připravily pracovnice odboru majetku
a investic,
bod č. 2 – Radě města Horní Slavkov byl k projednání předložen materiál, jehož obsahem byl
návrh na usnesení, termín kontroly plnění usnesení, zodpovědný pracovník a důvodová zpráva,
přílohou je půdorys budovy č.p. 648 v k.ú. Horní Slavkov,
bod č. 3 – v příloze Vám předáváme výše uvedené materiály, žádné jiné dokumenty nemáme
k dispozici – celkem 2 listy

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 29.3.2017 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K jednotlivým bodům žádosti o informace ve věci pronájmu nebytových prostor č.p. 634, projednávaných
RM dne 24.2.2016 bylo sděleno:




bod č. 1 – podklady pro jednání Rady města Horní Slavkov připravily pracovnice odboru majetku
a investic,
bod č. 2 – Radě města Horní Slavkov byl k projednání předložen materiál, jehož obsahem byl
návrh na usnesení, termín kontroly plnění usnesení, zodpovědný pracovník a důvodová zpráva,
přílohou je žádost firmy Lajsi-NET, zastoupené zástupcem společnosti, panem Petrem Bačinou,
bod č. 3 – v příloze byly předány výše uvedené materiály, žádné jiné dokumenty nemáme
k dispozici – celkem 1 list

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 29.3.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K jednotlivým bodům žádosti o informace byly v příloze předány požadované kopie dokumentů:






k bodu č.1 kopii nájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem Horní Slavkov a nájemníkem bytu č.11,
ul. Dlouhá 624, Horní Slavkov ze dne 24.6.2013 včetně dodatků 1 – 5 – celkem 7 listů,
k bodu č.2 kopii nájemní smlouvy, uzavřené mezi Městem Horní Slavkov a nájemníkem bytu č.19,
ul. Dlouhá 627/5, Horní Slavkov ze dne 7.1.2013 a dodatku č.10 této smlouvy – celkem 3 listy,
k bodu č. 3 kopii nájemní smlouvy ze dne 25.4.1996 uzavřené mezi Městem Horní Slavkov a
nájemníkem bytu č.19, ul. Poštovní 669/25, Horní Slavkov včetně dodatku č. 1 – celkem 10 listů,
k bodu č. 4 – koncept smlouvy o smlouvě budoucí kupní, schválený na IV. Zasedání
zastupitelstva města dne 25.11.2015 – celkem 4 listy
k bodu č. 5 kopii Předpisu zastupitelstva města PZ 03/2012 o privatizaci bytového fondu města –
celkem 2 listy. K tomuto uvádíme, že Vámi požadovaný předpis byl nahrazen Předpisem
zastupitelstva města PZ 1/2015 o privatizaci bytového fondu města v VI. etapě prodeje bytových
jednotek,
ten
je
zveřejněný
na
webových
stránkách
města,
konkrétně:
http://www.hornislavkov.cz/mestsky-urad/vyhlasky-narizeni-a-predpisy-mesta/predpisy-radyzasady-smernice/predpisy-zastupitelstva-mesta/

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 30.3.2017 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K jednotlivým bodům žádosti o informace ve věci vstupů do prostor ve vlastnictví města jinými subjekty,
projednávaných RM dne 22.3.2017 bylo sděleno:




bod č. 1 – podklady pro jednání Rady města Horní Slavkov připravil tajemník Městského úřadu,
bod č. 2 – Radě města Horní Slavkov byl k projednání předložen materiál, jehož obsahem byl
návrh na usnesení, termín kontroly plnění usnesení, zodpovědný pracovník a důvodová zpráva,
bod č. 3 – v příloze byly předány výše uvedené materiály, žádné jiné dokumenty nemáme
k dispozici – celkem 1 list

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 6.4.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K žádosti o informace, kdy žadatel požaduje „.. výši prémií ředitele Technických služeb, s.r.o., Horní
Slavkov, které schválila Rada města Horní Slavkov na svém zasedání dne 28.12.2016 a dne 22.3.2017“,
bylo sděleno:



dne 28.2.2016 bylo Radou města Horní Slavkov schváleno vyplacení prémií řediteli Technických
služeb, s.r.o., Horní Slavkov, za IV. čtvrtletí 2016 ve výši 19.200,- Kč,
dne 22.3.2017 bylo Radou města Horní Slavkov schváleno vyplacení prémií řediteli Technických
služeb, s.r.o., Horní Slavkov, za I. čtvrtletí 2017 ve výši 19.200,- Kč.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 6.4.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel svou žádostí požaduje:


výše ceny pozemku a domu na st. parcele č.7, jehož součástí je stavba č.6, k.ú. Horní Slavkov dle
znaleckého posudku vypracovaného znalkyní, paní Přibilovou,
 výše daně z nabytí nemovitých věcí FÚ,
 datum, kdy TJ Spartak Horní Slavkov, z.s., vrátila Městu Horní Slavkov částku 1.600.000,-Kč
určenou na stavbu: Rekonstrukce tréninkového hřiště Nádražní ulice dle uzavřené veřejnoprávní
smlouvy.
K jednotlivým bodům žadatelovi žádosti o informace bylo sděleno:





bod č. 1 – dle znaleckého posudku, vypracovaného znalkyní, paní Přibilovou, činí cena
nemovitosti – stavební parcela č. 7, jehož součástí je budova č.p. 6 v k.ú. Horní Slavkov, částku
ve výši 1.205.090,- Kč, tentýž posudek stanovil také reprodukční cenu nemovitosti ve výši
6.187.431,37 Kč,
bod č. 2 - daň z nabytí nemovitých věcí řeší zákon 340/2013 Sb. ve znění zákona č. 254/2016 Sb.,
územně samosprávný celky jsou osvobozené od daně z nabytí dle § 6 odst. 1) písm. c) zák.
340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí,
bod č. 3 – TJ Spartak Horní Slavkov, z.s., nemusí Městu Horní Slavkov vracet žádnou částku,
protože mu nebylo nic poskytnuto; uzavřená veřejnoprávní smlouva obsahuje kumulaci podmínek,
kdy až po jejich splnění vznikne závazek městu poskytnutí příspěvku, v daném případě nebyla
splněna podmínka uvedená v čl. III smlouvy, tj. předložení rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí
dotace; smlouva tak sice zůstává platná, ale je neúčinná.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 2.2.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel svou žádostí požaduje: „.. celkový počet připojených a platících účastníků městské kabelové
televize v roce 2014, 2015 a 2016“.
Dne 2.5.2017 byla žadatelovi poskytnuta odpověď:




k 31.12.2014 bylo připojených 1760 domácností ve městě,
k 31.12.2015 bylo připojených 1688 domácností ve městě,
k 31.12.2016 bylo připojených 1654 domácností ve městě.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 19.4.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel svou žádostí požaduje:„.. vysvětlení bodu RM 101/7/17, vstupy do prostor ve vlastnictví města
jinými subjekty - z jakého důvodu byl přijat, kdo bude kontrolovat oprávněnost vstupu do prostor města,
komu je uloženo podávat trestní oznámení, co se rozumí prostorami města (nějaké konkrétní domy,
budovy, veřejná prostranství, hřiště, lesy?), zda je toto rozhodnutí vydáno na nějakou konkrétní osobu,
konkrétní příklady porušování práva města z titulu vlastnictví nebo jiných právních titulů, zda k tomuto
bude vydána např. obecně závazná vyhláška nebo nařízení města“.
K žádosti o informace byla dne 4.5.2017 odeslána e-mailem odpověď:
Důvodová zpráva obsahuje toto vysvětlení "toto obecné usnesení se vydává pro úřad s cílem operativně
nahlašovat nelegální vstupy do prostor v majetku města, např. byty, nebytové prostory". Záležitosti
právního charakteru jsou svěřeny oddělení kancelář starosty a tajemníka tedy i trestní oznámení by
zpracovávalo toto oddělení. Prostorem jsou myšleny prostranství s regulovaným přístupem (viz slovo
"nelegální" v důvodové zprávě) např. nebytové prostory, byty. Regulovaným přístupem je myšlen přístup
jen oprávněným osobám nájemníkům, servisním organizacím popř. individuálním zpřístupněním
krátkodobého charakteru za účelem splnění jednorázové činnosti. Veřejných prostranstvích se uvedené
nedotýká, samotný název již v sobě obsahuje onu veřejnost tedy oprávněnost vstupu bez regulace. Vstup
do lesů má svou samostatnou zákonnou regulaci obsaženou v zákoně o lesích, usnesení města nejde
ani nemůže jít nad zákon.
Z formulace usnesení rady je možno dovodit, že je adresné pro všechny subjekty, které by nerespektovaly
regulaci přístupů do prostor v majetku města s regulovaným přístupem. Konkrétním příkladem může být
nelegální vstup do neobsazených bytů v majetku města v ul. Dolní Příkopy v 01/2017 (došlo k vloupání,
ale
i
poškození
podlah
bytů).
Obecně závazná vyhláška ani nařízení rady nebude ani nemůže být pro uvedenou úpravu vydána, obce
nejsou zmocněné takovou regulaci uvedenými právními předpisy stanovovat, když vstupy do prostor s
regulovaným vstupem je již obsahem právních předpisů.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 05.5.2017 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost
o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Svým podáním žádá o poskytnutí kopií těchto dokumentů:
1) „seznam faktur od 21.1.2008, vystavených za provoz servis a údržbu kamerového
systému“,
2) „seznam objednávek od 21.1.2008 na údržbu provoz a servis kamerového systému.
Na základě požadavku byly v příloze poskytnuty kopie:
Seznam faktur a objednávek kamerový systém
2017
Č.faktury
FD 304
FD 335
FD 336

Dodavatel
Systém NET K.Vary
Technické služby,H.S.
Technické služby,H.S.

Předmět plnění
Repas.PC pro MKDS,instalace
Sloup pro kamer.systém
Sloup pro kamer.systém

2016
Č.faktury
FD 160
FD 530
FD 643
FD 810
FD 818
FD 819
FD 993
FD 1029
FD 1073
FD 1090

Dodavatel
Imperium TV,s.r.o.
Imperium TV,s.r.o.
Jiří Matoušek
Imperium TV.s.r.o.
Systém NET K.Vary
Systém NET K.Vary
Technické služby,H.S.
Imperium TV,s.r.o.
Jiří Matoušek
Senetic s.r.o.

Předmět plnění
Částka
č.objednávky
Opravy MKDS,softw.nastav.,exporty
10 866,86
Práce na MKDS ,export
25 095,332
Pořízení kamer.systému-pojis.událost
52 633,399
Práce na MKDS,opravy přenosu
14 714,498
Server MKDS
12 524,509
Oprava laseru
8 470,505
Stožár JBUD
8 334,607
MKDS opravy,joystick,servis
20 400,623
Rozšíření MKDS
82 503,605
MKDS-monitory YAMA
33 573,676

2015
Č.faktury

Dodavatel

Předmět plnění

Imperium TV,s.r.o.
Technické služby,H.S.

Práce na kamer.systému
Pronájem plošiny

7 260,2 853,-

279

Softom Group,s.r.o.
Imperium TV,s.r.o.

Záložní zdroj
MKDS přesum kamer,servis

6 358,14 883,-

302

Imperium TV,s.r.o.

Elektrorevize,poreviz.opravy

33 996,-

FD 457
FD 490
290
FD 522
FD 537
321
FD 830
493

Částka
Č.objednávky
15 125,179
4 371.279
5 964,280

Částka

2014
Č.faktury

Dodavatel

Předmět plnění

FD 353
FD 357
FD 802
FD 833
FD 834
FD 1025

Technické služby,H.S.
Imperium TV,s.r.o.
Technické služby,H.S.
Imperium TV,s.r.o.
Imperium TV,s.r.o.
Technické služby,s.r.o.

Použití plošiny při servisu
Údržb.práce,Windows7,pamět
Dodávka a montáž kamery
Periodická elektrorevize
Opravy a údržba
Zřízení kamer.bodu Školní ul

2013
Č.faktury

Dodavatel

Předmět plnění

Žádné faktury na kamer.systém

Částka

Č.objednávky

Č.objednávky

2 585,14 314,44 770,12 100,12 281,107 690,Částka

215
238
485
533
532
486

Č.objednávky

2012
Č.faktury

Dodavatel

Předmět plnění

FD 172
FD 480

Imperium TV,s.r.o.
Imperium TV,s.r.o.

Oprava kamer.systému
Oprava UPS,PTZ ubytov.,
Klávesnice s joyst,spoj.pro
ovládání
Oprava bezdr.spojů

2011
Č.faktury

Dodavatel

Částka Č.objednávky
39 600,-

117

58 320,-

265

Předmět plnění

Částka Č.objednávky

částka Č.objednávky

Žádné faktury na kamer.systém

2010
Č.faktury

Dodavatel

Předmět plnění

v 587
v 875
v 952
v 1303
v 1481
v 1564
v 1623
v 1902
v 2012
v 2073
v 2310

Perfectec,s.r.o.
Perfectec,s.r.o.
Perfectec,s.r.o.
Perfectec,s.r.o.
Perfectec,s.r.o.
Gasta a Čoupek
Perfectec,s.r.o.
Perfectec,s.r.o.
Perfectec,s.r.o.
Perfectec,s.r.o.
Jiří Volf

Oprava kamer.systému
Oprava optic.převodníku
Revize,servis
Systém MKDS servis
Instalace nového HDD
Makety kamery
Rozšíř.MKDS Dolní náměstí
Period.kontrola
Výměna laser.spoje
Oprava PC
Nerez.držák pro kameru

2009
Č.faktury

Dodavatel

Předmět plnění

Perfectec,s.r.o.
Perfectec,s.r.o.
Perfectec,s.r.o.

Oprava kamer.systému
Period.prohlídka
Oprava serveru

35 474,8 330,14 279,-

Perfectec,s.r.o.

Kamer.systém oprava

8 200,-

Perfectec,s.r.o.

Kamer.systém oprava

13 031,-

Perfectec,s.r.o.

Montáž monitoru

8 509,-

Perfectec,s.r.o.
Perfectec,s.r.o.

Period.revize
Montáž monitoru

11 900,8 509,-

2008
Č.faktury

Dodavatel

Předmět plnění

v 1935
v 1936
v 1937
v 2071

Perfectec,s.r.o.
Perfectec,s.r.o.
Perfectec,s.r.o.
Perfectec,s.r.o.

Revize kamer.systému
Revize kamer.systému
Hard disk oprava
Zhotov.kamer.systému

v 392
v 726
v 760
106
v 967
156
v 1769
373
v 2092
382
v 2198
v 2229
382

Celkem 122 listů.

22 205,2 856,8 400,4 200,7 751,1 790,341 382,12 000,7 248,6 023,580,-

44
163
194
367
245
282
249
334
366
367
445

Částka Č.objednávky

Částka

42

Č.objednávky

19 040,11 900,15 000,122 957,-

175

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 24.3.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K žádosti o informace byla dne 4.5.2017 zaslána e-mailem odpověď:



evidenční list bytu č. 11 v Dlouhé 627, Horní Slavkov z 1/2012, platný pro rok 2014, vystavený
pro Město Horní Slavkov a daný byt společenstvím vlastníků domu Dlouhá 627, Horní Slavkov –
celkem 1 list;
evidenční list bytu č. 16 v Dlouhé 626, Horní Slavkov z 1/2012, platný pro rok 2014, vystavený
pro Město Horní Slavkov a daný byt společenstvím vlastníků domu Dlouhá 626, Horní Slavkov –
celkem 1 list;

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 30.5.2017 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel svou žádostí požaduje:
- bod č. 1 - délka záruky na kameru dodanou dle FA 216120 dne 29.8.2016 firmou
compot.cz Jiří Matoušek,
-

bod č. 2 – délka záruky na kameru dodanou dle FA 149314 dne 3.11.2014 firmou
TSHS,

-

bod č. 3 – kdy došlo k vyřazení LASEROVÉHO spoje z provozu,
bod č. 5 – podklady pro RM 154/10/17 které se konalo dne 3.5.2017.

K jednotlivým bodům žádosti o informace bylo sděleno:


bod č. 1 - délka záruky na kameru dodanou dle FA 216120 dne 29.8.2016 firmou
compot.cz Jiří Matoušek je 36 měsíců,



bod č. 2 - délka záruky na kameru dodanou dle FA 149314 firmou TSHS je 24
měsíců,




bod č. 3 - k vyřazení LASEROVÉHO spoje z provozu došlo v březnu 2011,
bod č. 5 - v příloze byly předány požadované podklady, jejich obsahem byl
návrh na usnesení, termín kontroly plnění usnesení, zodpovědný pracovník a důvodová
zpráva – 1 list.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 16.6.2017 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K dotazu ohledně „informace k objednávce 399/1/16/30 – z jakého důvodu došlo k znovupořízení
kamerového bodu MKDS ul. U Lesoparku?“ obdržel žadatel odpověď, že k znovupořízení předmětného
kamerového bodu došlo z důvodu řešení pojistné události č. 5785286 předchozího zařízení, kdy
pravděpodobně v důsledku bouřky došlo k přepětí a následnému poškození kamerového bodu MKDS.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 3.7.2017 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel požadoval kopie dokumentů:
1) „ informace k pojistné události č. 5785286
a) dokumentaci k pojistné události (kdy byla zjištěna pojistná události,
vyjádření pojišťovny atd.),
b) reklamační protokol od výrobce/dodavatele kamery,
c) výsledek pojistné události“,
2) „seznam faktur vystavených za provoz servis a údržbu kamerového systému od roku
2007 až do 21.1.2008“.
Na základě požadavku byly žadateli dne 14.7.2017 předány kopie:
Dokumentace k pojistné události
Šablona pro zanesení údajů nezbytných pro registraci škod, Česká pojišťovna-zápis o prohlídce,
KV Complet s.r.o. Karlovy Vary -protokol o poškození věci, Compot.cz – cenová kalkulace pro
dodávku a instalaci PTZ IP kamery, Česká pojišťovna – informace o vyplacení pojistného plnění
– celkem 5 listů
Seznam faktur kamerový systém
Č.faktury
FD 0168
FD 0605
FD 0606
FD 0649
FD 0780
FD 0869
FD 1042
FD 1099

Dodavatel
Předmět plnění
Maxprogres s.r.o.Brno
oprava monitoru
Maxprogres s.r.o. Brno servisní služby
Maxprogres s.r.o. Brno periodická prohlídka systému MKDS
Maxprogres s.r.o. Brno servisní práce-monitor,kamerový systém
ICS-systémy s.r.o.K.Vary přemístění 2 kamer
Maxprogres s.r.o. Brno kamer.systém servisní služby
Maxprogres s.r.o. Brno autorský dozor kamer.systém-Tatran
Maxprogres s.r.o. Brno servis systému

Celkem 39 listů.

celkem 4 listy
celkem 4 listy
celkem 4 listy
celkem 6 listů
celkem 3 listy
celkem 4 listy
celkem 5 listů
celkem 4 listy

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 4.7.2017 od REMA AOS, a.s., IČO 04675151,
Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38, PSČ 140 00 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K dotazu ohledně:
1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené
smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKOKOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by se hodlala
a. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odvběru a využití odpadů z obalů;
b. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o
spolupráci a zjištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce,
které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
a. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odvběru a využití odpadů z obalů;
b. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o
spolupráci a zjištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci.
byla dne 14.7.2017 poskytnuta odpověď, kdy k bodu č.1 žádosti bylo uvedeno, že město Horní Slavkov
není povinno informovat stávající obalovou společnost EKO-KOM a.s. a k bodu č.2 žádosti bylo uvedeno,
že město Horní Slavkov nemá smluvní ujednání ani jiný závazek k bodům a, b, c.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 12.7.2017 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K dotazu ohledně:
- č. 1 – „vyúčtování el. energie společného prostoru na objektu Nad Výtopnou 932 od roku 2010
do roku 2016. Rozpočítání spotřeby mezi všechny nájemníky a případné přeplatky a nedoplatky
na spotřebované energii; bez udání jmen, stačí pouze čísla bytů“,
- č. 2 – „vyúčtování el. energie společného prostoru na objektu Nad Výtopnou 936 od roku 2014
do roku 2016. Rozpočítání spotřeby mezi všechny nájemníky a případné přeplatky a nedoplatky
na spotřebované energii; bez udání jmen, stačí pouze čísla bytů“,

byla dne 25.7.2017 poskytnuta odpověď, a to vyúčtování el. energie společného prostoru na objektu Nad
Výtopnou 932 od roku 2010 do roku 2016 a vyúčtování el. energie společného prostoru na objektu Nad
Výtopnou 936 od roku 2014 do roku 2016 – celkem 4 listy. Požadované údaje o výši přeplatků/nedoplatků
za jednotlivé bytové jednotky jsou závislé na výši placených záloh, které se v bytových jednotkách liší.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 14.7.2017 od P.K. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K dotazu ohledně:
„Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) – pomocí daňové
exekuce podle zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, anebo využíváte služeb soudního exekutora, který
vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č.120/2001 Sb., exekuční řád?
Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím daňové exekuce podle
daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor Vašeho úřadu nebo o vymáhání požádáte
příslušný celní úřad?
Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím soudního exekutora podle
exekučního řádu, zda máte uzavřenu smlouvu s konkrétním exekutorem, a pokud ano, s jakým, nebo zda
vždy využíváte služeb stejného exekutora, a pokud ano, jakého“,
Byla dne 27.7.2017 poskytnuta odpověď, a to že Město Horní Slavkov nevymáhá daňové nedoplatky
pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, takže daňový nedoplatek nevymáhá
odbor našeho úřadu ani příslušný celní úřad. Daňové nedoplatky vymáhá Město Horní Slavkov exekucí
dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, prostřednictvím soudního exekutora Mgr. Jiřího Proška z Plzně.
Město Horní Slavkov využívá služeb tohoto exekutora dlouhodobě a nemá s výše jmenovaným
exekutorem ani žádným jiným uzavřenou smlouvu. Město Horní Slavkov je zapojeno do Projektu Prime
Legal – speciální projekt vymáhání pohledávek obcí.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 17.8.2017 od fy Kross, s.r.o., IČ 60473274, se
sídlem Blatenská 13/2169, 148 00 Praha 11 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K dotazu ohledně:
„1) máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
2) bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak – jak?
3) setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
4) poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
5) poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?,
Byla dne 25.8.2017 poskytnuta odpověď:
ad 1) ve městě nemáme problémy s holuby, špačky, kormorány ani jinými škodlivými ptáky, ad 2) proti
škodlivým ptákům se nijak nebráníme, ad 3) nesetkali jsme se s plašiči škodlivých ptáků značky
„birdgard“, ad 4) naše město neposkytuje dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek
ani zemědělcům,
ad 5) naše město neposkytuje nikomu náhrady škod způsobené ptáky.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 1.9.2017 od J.L. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dne 13.9.2017 obdržel žadatel požadovanou kopii „Odborné posouzení Městského kamerového
dohlížecího systému č. 2325/2017 vyhotovené Jaroslavem Schovánkem, soudním znalcem pro technické
obory, IČ: 72083671, Poušť 231, 358 01 Kraslice“.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 2.10.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dne 16.10.2017 obdržel žadatel odpověď na žádost „kdo připravil a schválil informaci, zveřejněnou

ve Slavkovském zpravodaji č. 4/2017 o tom, že Technické služby Horní Slavkov poskytují výrazně
nejrychlejší internet na sokolovsku se stahováním až 100Mb/sec a odesíláním až 30 Mb/sec; je
před zveřejněním informací Technických služeb Horní Slavkov o tom informována rada města
jako jediný společník TS a souhlasila s tím?“:
 článek do Slavkovského zpravodaje připravila společnost Technické služby, s.r.o. Horní
Slavkov, uveřejnění článku nepodléhá schválení. Redakční rada jej zařadila do
Slavkovského zpravodaje, protože za obsah si zodpovídá autor, viz tiráž Slavkovského
zpravodaje,
 Rada města Horní Slavkov není před zveřejněním informací Technických služeb, s.r.o.
Horní Slavkov ve Slavkovském zpravodaji informována, protože to není potřeba. Souhlas
není interní (vnitřní normou města) ani zákonným předpisem vyžadován.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 2.10.2017 od E.P. (dále jen „žadatel“) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dne 16.10.2017 obdržel žadatel odpověď na žádost „kdo navrhnul, aby byl MÚ Horní Slavkov

zařazen do soutěže /Přívětivý úřad/, pořádané Ministerstvem vnitra v roce 2016; kdo připravil,
zpracoval a schválil podklady ke splňování kritérií soutěže“ :
 návrh na zařazení MěÚ Horní Slavkov do soutěže „Přívětivý úřad“, pořádané
Ministerstem vnitra v roce 2016 podal tajemník MěÚ Horní Slavkov,
 podklady ke splňování kritérií soutěže připravil a zpracoval tajemník MěÚ Horní Slavkov;
tyto podklady nepodléhaly schvalování, protože se jednalo o zodpovězení dotazů
k činnosti úřadu.

Město Horní Slavkov (dále jen „Město) obdrželo dne 21.11.2017 od L. S. (dále jen „žadatel) žádost o
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dne 28.11.2017 obdržel žadatel požadovanou kopii důvodové zprávy k bodu č. 5,
projednávanému na jednání Zastupitelstva města Horní Slavkov dne 8.11.2017, který byl
předložen pod názvem Hazardní hry na území města – viz příloha na další straně

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 31.10.2017 od o.p.s.Fórum 50%, IČO 247 73 018,
se sídlem V Luhu 715/6, Praha (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
Dne 13.11.2017 obdržel žadatel odpověď na žádost „jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů

a zastupitelek v našem zastupitelstvu“:


jediným uvolněným zastupitelem v 15ti členném zastupitelstvu Města Horní Slavkov je
starosta města, pan Alexandr Terek.

