Město Strakonice
Městský úřad Strakonice
Odbor vnitřních věcí
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Sp. zn.:

MUST/050125/2020/VED/sek
08.12.2020
MUST/051975/2020/VED/sek
MUST/050125/2020/VED/sek

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Jan Kotrba
383 700 202
jan.kotrba@mu-st.cz

Datum:
Vypraveno:

18.12.2020
18.12.2020

pan
XX

Poskytnutí odpovědi na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Vážený pane magistře,
poskytujeme Vám následující informace a upozorňujeme, že dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, může žadatel uplatnit
požadavek na přímé poskytnutí zveřejněné informace. Tomuto požadavku není subjekt povinen vyhovět
v případě, kdy žádost o poskytnutí informace byla podána elektronicky, kritérium pro takové poskytnutí
ze strany povinného subjektu je „internetová gramotnost uživatel“. 1

Oblast personalistika
1. Jmenný seznam zvolených představitelů povinného subjektu v rozsahu – titul, příjmení, rok
narození, vznik mandátu, aktuálně zastávané funkce, zařazení v orgánech obce, politická
příslušnost.
Informace byla poskytnuta odkazem.
Zastupitelstvo | Město Strakonice
Rada města | Město Strakonice
Komise | Město Strakonice
Výbory | Město Strakonice

Jelínková, Jitka, Zákon o svobodném přístupu k informacím / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček. Vydání
první. Praha : Wolters Kluwer, 2017. xii, 271 stran ; 18 cm ( Praktický komentář ) [Právní stav
publikace je k 1.9.2017] ISBN:978-80-7552-859-9, str. 85.
1

Identifikátor DS: 4gpbfnq
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz

tel: 383 700 202
web: www.strakonice.eu

IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

2. Plánovaný a skutečný počet zaměstnanců – administrativa v roce 2017, v roce 2018,
v roce 2019 a k 1.12.2020.
Tuto informaci poskytujeme v příloze č. 01 tohoto e-mailu.
3. Jmenný
seznam
zaměstnanců
–
administrativa
do
úrovně
vedoucího
oddělení
(od statutárního zástupce) v rozsahu - titul, jméno, příjmení, rok narození vznik funkce, funkční
zařazení.
Informace byla poskytnuta odkazem, zároveň seznam vedoucích s uvedením do funkce poskytujeme v
příloze č. 02 tohoto e-mailu.
Telefonní seznam | Město Strakonice + příloha č. 02 tohoto e-mailu.

4. Plánovaný a skutečný počet členů
a organizační řád v aktuálním znění.

městské

policii

k 1.12.2020,

zřizovací

listina

Plánovaný 28, skutečný 27 + další požadované informace poskytujeme v příloze č. 03 tohoto e-mailu.

5. Aktuální znění koaliční smlouvy v úplném znění.
Město Strakonice nemá koaliční smlouvu k dispozici.
6. Aktuální znění kolektivní
u povinného subjektu.

smlouvy

v

úplném

znění,

seznam

odborových

organizací

Město Strakonice nemá kolektivní smlouvu.
7. Jmenný seznam veřejných subjektů v rozsahu - název, sídlo, IČO, statutární zástupce, zaměření,
kontaktní údaje.
Ze zadání není patrný obsah dotazu žadatele.

Oblast ekonomika
1. Odvětvový rozpočet v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019 odvětvový a průřezový rozpočet na rok
2020, stav čerpání k 1.12.2020.
Informace byla poskytnuta odkazem zároveň stav čerpání rozpočtu poskytujeme v příloze č. 04.
Info zde: Rozpočet | Město Strakonice + příloha č. 4 tohoto e-mailu.
2. Kapitálové výdaje v aktuálním stavu v rozsahu - název investice, dodavatel, výše plnění, doba plnění,
odpovědná osoba za povinný subjekt i za dodavatele (akce, které končí, pokračují nebo zahajují v
roce 2020).
Veškeré investiční aktivity poskytujeme v příloze č. 5. tohoto e-mailu.
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3. Jmenný seznam nemovitého majetku, určeného k prodeji v aktuálním stavu v rozsahu
– typ nemovitosti, cena, adresa, termín uzávěrky.
Tato informace byla poskytnuta odkazem.
Info zde: Úřední deska - Hledat (strakonice.eu)
4. Jmenný seznam používaného softwaru v rozsahu – název, autor, sídlo, způsob užití
–
předmět, autorská odměna, typ smlouvy doba trvání, odpovědná osoba za povinný subjekt i za
dodavatele.
Informace poskytujeme v příloze č. 06.
5. Průměrný plat (odměna) volených představitelů (rada, zastupitelstvo) a zaměstnanců
(administrativa) za rok 2017, za rok 2018, za rok 2019 a k 1.12.2020, platové poměry členů městské
policie k 1.12.2020.
Informace poskytujeme v příloze č. 07
6. Členství povinného subjektu ve spolcích nebo jiných subjektech v rozsahu - aktuální zřizovací listiny,
stanov nebo jiné listiny v úplné znění, výpis z příslušného rejstříku, výše členského příspěvku.
Tato informace byla poskytnuta odkazem + uvádíme, že Strakonice jsou ještě členem Svazu měst a
obcí, zřizovací listinu město Strakonice nemá, je pouhým členem spolku a výše členského příspěvku se
skládá z pevné části a variabilní části. Pro členy Komory obcí (obce a městyse) je pevná část stanovena
na 2 200 Kč, pro člena Komory měst 5 000 Kč a pro člena komory statutárních měst 10 000 Kč. Variabilní
složka členského příspěvku je pro všechny velikostní skupiny stejná a činí 3 Kč na obyvatele.
Zbytek informací byl poskytnut odkazem:
Info zde:
Svazek obcí Dolního Pootaví | www.kraj-jihocesky.cz (kraj-jihocesky.cz)
Svazek obcí středního Pootaví : Smlouvy (strednipootavi.cz)
Svazek měst a obcí okresu Strakonice | www.kraj-jihocesky.cz (kraj-jihocesky.cz)

Oblast veřejné zdraví
1. Přijatá opatření povinného subjektu od začátku roku 2020 na ochranu veřejného zdraví veřejnosti i
zaměstnanců včetně volených představitelů obce před pandemií koronaviru covid-19 v úplném
znění.
2. Nákup ochranných pomůcek a prostředků od začátku roku 2020 v rozsahu - název komodity,
dodavatel, sídlo, IČO, typ dodávky, smluvní typ, jednotková cena, dodané množství komodity,
celková cena, objednatel za povinný subjekt.
K bodem 1 – 2 poskytujeme informace v příloze č. 08 a č. 09.
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3. Programy protidrogové prevence i jiných patologických jevů pro děti a mládež v rozsahu
- název
akce, cílová skupina, finanční plnění, doba realizace, odpovědná osoba za povinný subjekt (akce
ukončené, pokračujících nebo zahajované v roce 2020).
Sociální odbor nerealizuje v současné době žádné programy protidrogové prevence.
4. Jmenný
seznam
zdravotních
zařízení
a
zařízení
sociálních
služeb,
zřizovaných
nebo provozovaných povinným subjektem v rozsahu - název, sídlo, IČO, statutární zástupce,
zaměření, celková kapacita, obsazenost k 1.12.2020, podmínky pro umístění, organizační řád v
úplném znění, kontaktní údaje.
Informace byla poskytnuta odkazem. Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti
České republiky (justice.cz) a zde: Dokumenty | Muss strakonice
Jinou organizaci podobného typu město Strakonice nemá.
5. Zdravotní a sociální péče o vězněné osoby po jejich propuštění z VTOS i o jejich rodiny, specifikace
připravených
ubytovacích
kapacit,
specifikace
příležitostí
k
zaměstnání
u zřizovaných subjektů, vnitřní předpisy pro poskytování finanční a materiální podpory pro osoby se
záznamem v trestním rejstříku (netýká se jiných orgánů veřejné správy), postavení sociálního
kurátora u povinného subjektu, organizační řád v úplném znění.
Město Strakonice nerealizuje speciální programy pro začlenění vězňů zpět do společnosti.
Sociální kurátor je zařazen organizačně pod sociální odbor, oddělení sociální péče a pomoci. Jeho
činnost vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. V rámci sociální
práce poskytuje klientům dle jejich konkrétní situace poradenství a podporu při hledání ubytování,
řešení hmotné situace klienta apod. Pokud jde o ubytovací kapacity poskytované městem - Město
Strakonice prostřednictvím Městského ústavu sociálních služeb může při splnění podmínek
poskytnout případnému zájemci místo v noclehárně nebo azylovém domě.
Současně Vás informujeme, že město Strakonice v souvislosti s vyřízením Vaší žádosti shora
specifikované žádosti o poskytnutí informací zpracovává na základě plnění právní povinnosti Vaše
adresní a identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení žádosti. Bližší
informace
o
zpracování
osobních
údajů
naleznete
na
webových
stránkách
http://www.strakonice.eu/gdpr.

Mgr. Martina Kotrchová
tajemnice městského úřadu

Počet listů: 3
Počet příloh: 9
Počet listů příloh: 61

Rozdělovník:
Pan XX
město Strakonice
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