Výroční zpráva za rok 2013
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
V souladu s ustanovením § 18 odst. (1) shora uvedeného zákona zveřejňuje město
Hlinsko jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování
informací podle shora uvedeného zákona za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti:
V roce 2013 bylo podáno celkem 8 žádostí o informace a žádná z nich nebyla
zamítnuta. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2013 nebylo podáno žádné odvolání.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu a přehled výdajů:
Město Hlinsko nevedlo v roce 2013 žádný soudní spor o poskytnutí informace a tedy
nevznikly v této souvislosti městu Hlinsku žádné výdaje.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) počet stížností podaných podle § 16a:
V roce 2013 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona.
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: ---

Poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb.
Odbor vnitřních věcí
1.

Žadatel: JUDr. Lukáš Frencl, Kropáčkova 557, 149 00 Praha
Doručeno: dne 18. 7. 2013 pod č.j. HI 13604/2013/SEK
Dotaz: Název a identifikační číslo subjektu, který v obci zajišťuje služby v nakládání
s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň (služby pod body a)-g)).
Datum vypršení platnosti uzavřených smluv – viz výše.
Odpověď: datum odeslání: 31. 7. 2013 pod č.j. Hl 13604/2013/SEK

Služba
Svoz směsného
komunálního odpadu

Název subjektu
poskytujícího službu
Technické služby
Hlinsko, s. r. o.

IČ subjektu
poskytujícího službu
25951611

Datum vypršení
platnosti smlouvy
31. 12. 2014 +
opce na dalších 48
měsíců

Svoz separovaných
odpadů

Technické služby
Hlinsko, s. r. o.

25951611

Svoz objemného
odpadu

Technické služby
Hlinsko, s. r. o.

25951611

Svoz nebezpečných
odpadů

Technické služby
Hlinsko, s. r. o.

25951611

Zimní údržba
komunikací
Letní údržba
komunikací
Údržba veřejné
zeleně

Technické služby
Hlinsko, s. r. o.
---

25951611

31. 12. 2014 +
opce na dalších 48
měsíců
31. 12. 2014 +
opce na dalších 48
měsíců
31. 12. 2014 +
opce na dalších 48
měsíců
30. 4. 2013

---

---

New Visit s. r. o.,
Hradec Králové

25268635

31. 12. 2014 +
opce na
dalších 48 měsíců

2. Žadatel: Ing. Josef Augustin, Prokurista firmy ARBOR servis, s.r.o., Vintířov 45, 357
35 Chodov
Doručeno: dne 7. 10. 2013 pod č.j. HI 18369/2013/SEK
Dotaz: Žádost o složení zastupitelstva města včetně politického zaměření
Odpověď: datum odeslání: 17. 10. 2013 pod č.j. Hl 18369/2013/SEK
TOP 09 a NK ………………………… 2 členové
ČSSD …………………………….......
4 členové
KDU - ČSL ……………………………
4 členové
KSČM …………………………………
3 členové
SPOZ ………………………………….
2 členové
ODS ……………………………………
4 členové
NEZ. DEM. ……………………………
2 členové
3. Žadatel: APOGEO, Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3
Doručeno: dne 12. 11. 2013 pod č.j. HI 20702/2013/SEK
Dotaz: Žádost o doplnění informací týkajících se veřejné zakázky financované z ESF –
„Optimalizace interních organizačních vazeb a dokumentů a optimalizace finančních
procesů ve vazbě na efektivnost fungování MÚ Hlinsko“
Odpověď: datum odeslání: 19. 11. 2013 pod č.j. Hl 20702/2013/SEK
1. Finanční částka určená na nastavení systému finančního řízení organizace je 270
tis. Kč s DPH.
2. Provedené činnosti:
- analýza stávajících finančních toků
- identifikace interní dokumentace v oblasti ekonomického řízení
- identifikace ekonomického SW v organizacích
- vytvoření jednotné datové základny pro potřeby sledování fin. toků
- stanovení moderních metod fin. řízení organizací zřízených městem
- vytvoření uživatelského manuálu a sjednocení systému
- aktualizace interní dokumentace
- tvorba metodiky sledování a měření fin. toků
- vytvoření metodiky fin. řízení
4. Žadatel: APOGEO, Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3
Doručeno: dne 12. 11. 2013 pod č.j. HI 20701/2013/SEK
Dotaz: Žádost o doplnění informací týkajících se Etického kodexu pracovníků MÚ
Odpověď: datum odeslání: 27. 11. 2013 pod č.j. Hl 20701/2013/SEK

Etický kodex pracovníků Městského úřadu Hlinsko (dále jen „Kodex“) vypracovala
tajemnice MÚ Hlinsko. Do konečného znění Kodexu zapracovala připomínky, které
k předloženému návrhu Kodexu měla starostka města Hlinska. Korekci Kodexu
provedla asistentka starostky, o konečnou grafickou úpravu Kodexu se postaral
informatik úřadu.
Práce na Kodexu probíhaly v průběhu cca jednoho měsíce, byly prováděny vedle
plnění pracovních povinností osob jmenovaných.
Etický kodex pracovníků Městského úřadu Hlinsko (dále jen „Kodex“) schválila Rada
města Hlinska dne 27. 3. 2013.

Odbor investic a městského majetku
1.

Žadatel: Bussines Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5
Doručeno: 25. 1. 2013 pod č.j. Hl 1638/2013/OIMM
Dotaz: Zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2013, resp. seznam
stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2013 a budou financovány z
rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů
Odpověď: datum odeslání: 28. 1. 2013 pod č.j. Hl 1638/2013/OIMM
Město Hlinsko dosud nemá schválený rozpočet na rok 2013 a k jeho schválení dojde
až
20. 2. 2013, proto Vám nemůžeme sdělit Vámi požadované informace.

2. Žadatel: Bc. Jiřina Šebová, Finanční správa, Generální finanční ředitelství, Oddělení
hospodářské správy v Hradci Králové, Horova 17, 500 02 Hradec Králové
Doručeno: 28. 1. 2013
Dotaz: Sdělení aktuální ceny obvyklé za pronájem nebytových prostor v objektech ve
vlastnictví města Hlinska
Odpověď: datum odeslání: 29. 1. 2013
Nebytové prostory:
- obchodní, restaurační, reprezentační, kancelářské a další prostory: 480,- Kč/m2
ročně
- výrobní, dílenské, skladové, pro účely garáží: 420,- Kč/m2 ročně
- zdravotnické: 410,- Kč/m2 ročně
- společenské, kulturní, školské a další prostory podobných užitných vlastností: 324,Kč/m2 ročně
- ostatní, především provizoria: 240,- Kč/m2 ročně
3. Žadatel: AMA, s. r. o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1
Doručeno: 4. 2. 2013 pod č.j. Hl 2202/2013/OIMM
Dotaz: Žádost o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2013, resp. seznamu
investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech
2013-2015. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z
rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.
Odpověď: datum odeslání: 4. 2. 2013 pod č.j. Hl 2202/2013/OIMM
Město Hlinsko nemá dosud schválený rozpočet na rok 2013 a k jeho schválení dojde
až 20. 2. 2013, proto Vám nemůžeme sdělit Vámi požadované informace.
4. Žadatel: Bussines Media CZ, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5
Doručeno: 26.2.2013 pod č.j. Hl 3561/2013/OIMM
Dotaz: Zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2013, resp. seznam
stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2013 a budou financovány z
rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď: datum odeslání: 4. 3. 2013 pod č.j. Hl 3561/2013/OIMM
a)

„Oprava místní komunikace Smetanova v Hlinsku“

popis:

Oprava stávajících zpevněných ploch,
chodníků v ulici Smetanova v Hlinsku

rozpočet:
termín zahájení:
dodavatel:

cca 4 mil. Kč včetně DPH
08/2013
výběrové řízení v 04/2013

vozovky

a

b)
„Využití obnovitelných zdrojů energie v městském bazénu Hlinsko –
solární systém“
Popis:

Navrhovaná solární soustava bude sloužit pro
předehřev TV a bazénové vody. Navrženo je 66
plochých kapalinových kolektorů, umístěných na
stávající střešní konstrukci. Dále se jedná o osazení
stávajícího prostoru kotelny akumulačními nádržemi a
potřebnou technologií měření a regulace.

Rozpočet:
termín zahájení:
dodavatel:

3,2 mil. bez DPH
05/2013
výběrové řízení v 03/2013

c)

„Zateplení MŠ Rubešova“

popis:

Zateplení obvodového pláště,
střech, výměna výplní otvorů

rozpočet:
termín zahájení:
dodavatel:

14,5 mil. Kč včetně DPH
06-09/2013
výběrové řízení v 03 - 05/2013

d)

plochých

zateplení

plochých

„Zateplení MŠ Budovatelů“

popis:

Zateplení obvodového pláště,
střech, výměna výplní otvorů

rozpočet:
termín zahájení:
dodavatel:

15 mil. Kč včetně DPH
06-09/2013
výběrové řízení v 05 - 07/2013

e)

zateplení

„Zateplení ZŠ Ležáků“

popis:

Zateplení obvodového pláště, zateplení posledního NP,
výměna výplní otvorů

rozpočet:
termín zahájení:
dodavatel:

22,5 mil. Kč včetně DPH
05-09/2013
výběrové řízení v 03 - 05/2013

