Datum

Dotaz

Odpověď

31.03.2021 Jakou přístupovou, event.
Městský úřad Horažďovice – odbor výstavby a územního plánování žádnou žádost o vydání
příjezdovou cestu uváděl pan ….
stavebního povolení na výstavbu garáže, popř. doplňkových staveb k obytné budově čp. … v k.ú.
…., nar. …, bytem ….. nebo …. ,
Kovčín, obec Kovčín, v období 1968 – 1974 neeviduje.
nar. …., bytem …….. v žádosti o
vydání stavebního povolení na
výstavbu garáže, popř. doplňkových
staveb k obytné budově čp. .. v k.ú.
Kovčín, obec Kovčín postavených
na st. pozemku p.č. .. a zahradě
p.č. … v k.ú. Kovčín. Jedná se o
období 1968-1974. Po zrušení
okresních úřadů v roce 2002 byly
veškeré podklady ke stavebnímu
řízení vlastníků nemovitostí v obci
Kovčín předány na MěÚ
Horažďovice, odbor výstavby a
územního plánování
09.03.2021 Žádost o poskytnutí informací:
Poskytnutí informací:
1) poskytnutí vnitřní metodiky
1) poskytnutí směrnice o finanční kontrole, samostatný dokument (13 stránek)
(či obdobného dokumentu)
2) Město Horažďovice provedlo v roce 2020 veřejnosprávní kontroly pěti příspěvkových
hodnocení
zkoumaných
organizací zřízených městem Horažďovice. Při kontrolách bylo zjištěno porušení zákona
parametrů,
potažmo
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, porušení Českých účetních standardů pro některé vybrané
metodiky celé finanční
účetní jednotky, porušení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
kontroly
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
2) sdělení
(alespoň
některé vybrané účetní jednotky, porušení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
přibližného) počtu kontrol,
majetku a závazků. Všem příspěvkovým organizacím byla uložena opatření k nápravě.
při nichž bylo shledáno
Byla provedena kontrola použití a oprávněnosti 52 dotací poskytnutých v roce 2020
pochybení právě ve vztahu
zájmovým spolkům, sdružením a dalším organizacím zaměřená na dodržení podmínek
ke zkoumaným parametrům
a účelu jejich poskytnutí dle uzavřených smluv. Nebylo zjištěno porušení.
a poskytnutí vyhodnocení
3) v případě výše uvedených porušení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, porušení
kontrol, při nichž došlo ke
Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, porušení vyhlášky č.
shledání pochybení ve
410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
vztahu ke zkoumaným
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, porušení
parametrům
vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, nedošlo k zahájení

3)

sdělení, došlo-li v případě
trestního stíhání odpovědné osoby (ať už pro zneužití pravomoci úřední osoby nebo pro
shledaného
porušení
porušení povinnosti při správě cizího majetku)
zkoumaných parametrů k
zahájení trestního stíhání
odpovědné osoby (ať už pro
zneužití pravomoci úřední
osoby nebo pro porušení
povinnosti při správě cizího
majetku). V případě výše
uvedených
porušení
zákona 563/1991 Sb., o
účetnictví,
porušení
Českých
účetních
standardů
pro
některé
vybrané účetní jednotky,
porušení
vyhlášky
č.
410/2009 Sb., kterou se
provádějí
některá
ustanovení
zákona
č.
563/1991 Sb., o účetnictví,
ve
znění
pozdějších
předpisů,
pro
některé
vybrané účetní jednotky,
porušení
vyhlášky
č.
270/2010
Sb.,
o
inventarizaci majetku a
závazků, nedošlo k zahájení
trestního stíhání odpovědné
osoby (ať už pro zneužití
pravomoci úřední osoby
nebo
pro
porušení
povinnosti při správě cizího
majetku)
23.02.2021 Žádost o poskytnutí informací:
Poskytnutí informací:
1) počet exekucí dle zákona č.
1) žádné – 0
120/2001 Sb., o soudních
2) žádné – 0
exekutorech a exekuční

činnosti
(exekuční
řád)
vedených
městem
Horažďovice, v nichž město
Horažďovice jako oprávněný
vymáhá poplatky za provoz
systému
shromažďování
odpadů dle zákona č.
565/1990 Sb., o místních
poplatcích po povinných plátcích poplatku, kteří byli v
době vyměření poplatku
nezletilí (tj. osobami mladšími
18 let).
2) počet exekucí dle zákona č.
280/2009 Sb., daňového
řádu (tj. tzv. daňových
exekucí) vedených městem
Horažďovice, v nichž město
Horažďovice jako oprávněný
vymáhá poplatky za provoz
systému
shromažďování
odpadů dle zákona č.
565/1990 Sb., o místních
poplatcích po povinných plátcích poplatku, kteří byli v
době vyměření poplatku
nezletilí (tj. osobami mladšími
18 let).
3) zda
obec
uzavřela
veřejnoprávní smlouvu na
výkon přenesené působnosti
spočívající v přenosu výkonu
vymáhání nedoplatků na
jiného správce poplatku
(pokud jde o poplatky za
provoz
systému
shromažďování odpadů dle
zákona č. 565/1990 Sb.) a

3) město Horažďovice neuzavřelo veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti
spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o
poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb.)
4) žádné – 0

pokud ano, o předložení textu
této smlouvy.
4) počet exekucí dle zákona č.
120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční
činnosti
(exekuční
řád)
vedených městem, v nichž
vaše město jako oprávněný
vymáhá jinou pohledávku
než za poplatky za provoz
systému
shromažďování
odpadů dle zákona č.
565/1990 Sb., o místních
poplatcích po povinných,
kteří byli v době zahájení
vymáhání
nezletilí
(tj.
osobami mladšími 18 let),
dále ve sdělní a jaký typ
pohledávky se jedná, čísel
jednacích těchto exekučních
řízeních
u
konkrétního
exekutora.
19.02.2021 Źádost o poskytnutí informace:
Jakou
přístupovou,
eventuálně
příjezdovou cestu uváděl pan …. ….,
narozen … , bytem …… čp. … nebo
… ……. , narozen …… , bytem ….
čp. .. v žádosti o vydání stavebního
povolení na výstavbu garáže, popř.
doplňkových staveb k obytné budově
čp. .. v k.ú. Kovčín, obec Kovčín
postavených na st. pozemku p.č. 22
a zahradě p.č. 65 v k.ú. Kovčín.
Jedná se o období 1974-2002. Po
zrušení okresních úřadů v roce 2002
byly
veškeré
podklady
ke
stavebnímu
řízení
vlastníků

Poskytnutí informace:
Městský úřad Horažďovice – odbor výstavby a územního plánování žádnou žádost o vydání
stavebního povolení na výstavbu garáže, popř. doplňkových staveb k obytné budově čp. … v k.ú.
Kovčín, obec Kovčín, v období 1974 – 2002 neeviduje.

nemovitostí v obci Kovčín předány
na MÚ Horažďovice, odbor výstavby
a územního plánování.
12.02.2021 Žádost o poskytnutí informace:
1) Jaké konkrétní příspěvkové
organizace, ve smyslu § 4
odst. 1 písm. c) a d) zákona
č. 134/2016 Sb. (dále ZVZ)
byly povinným subjektem
zřízeny, a to za celou dobu
existence
povinného
subjektu? (uvedení všech
identifikačních údajů včetně
popisu jejího účelu).
2) Jaké jiné právnické osoby, ve
smyslu § 4 odst. 1 písm. e)
bod 1 a bod 2 zákona č.
134/2016 Sb. byly povinným
subjektem založeny, a to za
celou
dobu
existence
subjektu (uvedení včetně
všech identifikačních údajů a
včetně popisu jejího účelu).
3) Jaké právnické osoby, které
nespadají pod definici § 4
odst. 1 písm. e) bod 1 a bod
2 zákona č. 134/2016 Sb.
byly povinným subjektem
založeny, a to za celou dobu
existence
povinného
subjektu?
4) Jaké
3
nejvýznamnější
zakázky
byly
uzavřeny
v kalendářním roce 2020 na
základě vertikální spolupráce
dle § 11 zákona č. 134/2016
Sb.? (uvedení včetně všech

16.02.2021 výzva k doplnění žádosti:
a) datum narození žadatele
b) upřesnění otázky v pořadí č. 5 (Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny
v kalendářním roce s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?)
c) upřesnění otázky v pořadí č. 6 (Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásady
transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vtahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby
nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k ZVZ?)
d) upřesnění otázky v pořadí č. 7 (Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému
subjektu?)
Z výše uvedených dotazů nám není zřejmé k čemu směřují, co by mělo být obsahem odpovědi.
Poskytnutí informací:
1) Požadovanou informace naleznete na
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/zrizovaneorganizace.asp
(v zásadě se jedná o subjekty pro oblast školství – školy, školy, ZUŠ)
2) Žádné dle uvedené definice nebyly založeny
3) Žádné dle uvedené definice nebyly zřízeny
4) Dle definice uvedené v dotazu nebyly uzavřeny žádné
5) Dle definice uvedené v dotazu nebyly uzavřeny žádné
6) Dle definice uvedené v dotazu nebyly uzavřeny žádné
7) Veřejné zakázky malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm.
k) zákona č. 134/2016 Sb. (dále ZZVZ), jsou zadávány na základě vnitřní směrnice města
Horažďovice S10 (o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu), dle konkrétní výše
předpokládané hodnoty postupy uvedenými v příloze č. 1 směrnice. Pro zadávání běžných
zakázek
využívá
zadavatel
svůj
profil
zadavatele
na
adrese:
https://zakazky.muhorazdovice.cz, který je certifikovaným elektronickým nástrojem
odpovídajícím vyhlášce 9/2011 Sb. S ohledem na rozšíření zásad § 6 ZZVZ, účinných od
01.01.2021, bude směrnice v nejbližší době v tomto směru aktualizována. Text směrnice
S10 přiložen k odpovědi.
8) Otázka byla vzata zpět.
Internetová adresa profilu zadavatele – viz odpověď v bodě 7

identifikačních údajů druhé
smluvní strany zakázky a
včetně skutečné hodnoty
zakázky.
V případě,
že
skutečnou hodnotu nelze
určit,
tak
uvedení
přepokládané
hodnoty
zakázky dle § 16 ZVZ) .
5) Jaké
3
nejvýznamnější
zakázky
byly
uzavřeny
v kalendářním roce 2020 na
základě
horizontální
spolupráce dle § 12 zákona
č. 134/2016 Sb.? (uvedení
včetně všech identifikačních
údajů druhé smluvní strany
zakázky a včetně skutečné
hodnoty zakázky. V případě,
že skutečnou hodnotu nelze
určit,
tak
uvedení
přepokládané
hodnoty
zakázky dle § 16 ZVZ).
6) Jaké
3
nejvýznamnější
veřejné
zakázky
byly
uzavřeny v kalendářním roce
2020
s dodavateli,
kteří
nejsou
veřejným
zadavatelem podle ZVZ?.
(uvedení
včetně
všech
identifikačních údajů druhé
smluvní strany zakázky a
včetně skutečné hodnoty
zakázky).
7) Jakým způsobem zajišťuje
povinný subjekt dodržení
zásady
transparentnosti
podle § 6 ZVZ ve vztahu
k veřejným
zakázkám

malého rozsahu na právní
služby
nespadající
pod
výjimku dle § 29 písm. k)
ZVZ?
(uvedení
webové
stránky, kde probíhá běžná
soutěž,
nebo
uvedení
seznamu
oslovovaných
kanceláří, tak aby bylo
zajištěno dostatečné tržní
prostředí.
8) Jaká organizační složka státu
je
přímo
nadřízená
povinnému
subjektu?
(sdělení struktury, resp. popis
organizační struktury včetně
uvedení odborů, sekcí a
oddělení, uvedení počtu
zaměstnanců
konkrétních
odborů, oddělení a sekcí a
vyjádření vztahu nadřízenosti
a podřízenosti mezi nimi.
Jakou internetovou adresu
profilu zadavatele, včetně
vlastního profilu zadavatele
ve smyslu § 214 povinný
subjekt používá?
Doplněné podání 17.02.2021.
a) Poskytnutí data narození
b) Jde o veřejné zakázky
uzavřené s dodavateli ze
soukromého sektoru (tedy ne
horizontální
a
vertikální
spolupráce)
c) Jak vybíráte poskytovatele
právní služby?
Na odpovědi netrvám a beru ji zpět.

07.01.2021 Žádost o poskytnutí informace:
seznam vydaných loveckých lístků a
čísel potvrzení, na základě kterých
byly lístky vydány a to za uplynulých
deset let, tedy za období 2010-2020.
Doplnění: zpět vzetí
poskytnutí informací
(14.01.2021)

Vzhledem k tomu, že tyto informace je potřeba dohledávat v dokumentaci, která již je částečně
uložena do archivu, vám ve smyslu ustanovení odst. 1 a 3, § 17, Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím oznamujeme, že byla s ohledem na časovou náročnost vyhledání
požadovaných informací, v souladu se schválenými pravidly pro úhradu nákladů za poskytování
informací, vyčíslena úhrada nákladů následovně:
 doba potřebná na vyhledání a zpracování požadovaných údajů - 3,5 hod.
žádosti o
 stanovená sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání - 200 Kč/hod.
žadatelem
 celkem požadovaná výše úhrady činí - 800 Kč
Tato částka je splatná ve lhůtě stanovené zákonem. V případě, že do 60 dnů nebude požadovaná
úhrada zaplacena, žádost o poskytnutí informací bude odložena.
Zpět vzetí žádosti o poskytnutí informací žadatelem (14.01.2021).

06.01.2021 Žádost o poskytnutí informace: kdy
byla panem …. podána žádost o
souhlas nebo rozhodnutí týkající se
výstavby plotu mezi pozemky p.č. 65
a st.p.č. 42. Zda byly přiloženy
souhlasy osob dotčených pozemků a
kdy
vydal
MÚ
Horažďovice
rozhodnutí.
Doplněné podání dne 14.01.2021.

Výzva k odstranění nedostatků podání dne 08.01.2021:
- Doplnit další identifikační údaje v žádosti jmenovaného p. ….- křestní jméno, adresa
trvalého pobytu
- Doplnit katastrální území, v němž se nachází dotčené pozemky p.č. 65 a p.č. 42
Po doplnění podání:
Městský úřad Horažďovice – odbor výstavby a územního plánování žádnou žádost o souhlas nebo
rozhodnutí specifikované v žádosti o poskytnutí informace neobdržel a neeviduje.

