r. 2018
Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 11. 1. 2018 od AMA s.r.o., Voroněžská
144P/20, 460 01 Liberec, IČ: 61327557 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák.
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje zpřístupnění následujících informací:
-

Investiční plány města pro rok 2018, resp. seznam investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které město plánuje uskutečnit v letech 2018-2021.

Dne 26. 1. 2018 žadatel obdržel odpověď, kdy mu byly vypsány akce v investičním plánu pro
rok 2018:
-

vytvoření informačního a orientačního systému města a podpora turistického ruchu
rekonstrukce místních komunikací
obnova chodníku ul. Hlavní a Radniční
výstavba rozvodů vysokorychlostního internetového připojení v Krásně
výstavba venkovního workoutového hřiště
výstavba volejbalového hřiště v Dolní Hluboké
rekonstrukce střechy + zateplení hasičské zbrojnice
nákup betonových garáží k budově MěÚ
přestavba přízemí staré budovy mateřské školy na základní uměleckou školu
dostavba veřejného světelní v Hájích
částečná rekonstrukce veřejného osvětlení v Krásně
obnova části veřejného prostranství v lokalitě u rybníčka

Plánované termíny započetí projektů nejsou pevně stanoveny. Realizace jednotlivých akcí
jsou vázány i na to, jak budeme úspěšní v získávání dotací. Přesné náklady budou stanoveny
až před realizací akce, dle výsledků výběrových řízení na dodavatele. Plánované částky na
jednotlivé investice jsou uvedené ve zveřejněném rozpočtu města.

Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 14. 3. 2018 od Rödl & Partner, advokáti,
v. o. s., Platnéřská 2, 110 00 Praha, (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák.
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje zpřístupnění následujících informací:
-

nezkrácené audiozáznamy z 23. až 27. jednání Zastupitelstva města Krásna, která se
konala ve dnech 29. 09. 2017, 06. 11. 2017, 20. 12. 2017, 19. 01. 2018 a 22. 02. 2018.

Dne 27. 3. 2018 žadatel obdržel odpověď, kdy mu byly požadované nezkrácené
audiozáznamy poskytnuty ve formě zásilky na službě Úschovna.cz. Zásilka je k dispozici do
10. 4. 2018.

Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 29. 5. 2018 od Rödl & Partner, advokáti,
v. o. s., Platnéřská 2, 110 00 Praha, (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák.
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje zpřístupnění následujících informací:
-

nezkrácený audiozáznam z 28. jednání Zastupitelstva města Krásna, která se konalo ve
dnech 21. 05. 2018

-

poskytnutí zápisu z 28. jednání Zastupitelstva města Krásno

Dne 12. 6. 2018 žadatel obdržel odpověď, kdy mu byl požadovaný nezkrácený audiozáznam
poskytnut ve formě zásilky na službě Úschovna.cz. Zásilka je k dispozici do 25. 6. 2018.

Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 31. 7. 2018 od Rödl & Partner, advokáti,
v. o. s., Platnéřská 2, 110 00 Praha, (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák.
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel požaduje zpřístupnění následujících informací:
-

poskytnutí audiozáznamů z jednání Zastupitelstva města Krásna č. 29 a 30, která se
konala ve dnech 14. 06. 2018 a 04. 07. 2018.

Dne 12. 8. 2018 žadatel obdržel odpověď, kdy mu byly požadované audiozáznamy
poskytnuty ve formě zásilky na službě Úschovna.cz. Zásilka je k dispozici do 26. 8. 2018.

Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 18. 10. 2018 od Ing. Miroslava Dzianová,
nar. 16.12.1979, bytem Rolavská 1216, 362 21 Nejdek (dále jen „žadatel“) žádost o sdělení
informací dle zák. č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatelka požaduje zpřístupnění následujících informací a obdržela písemnou odpověď
elektronicky datovou schránkou dne 4. 11. 2018 pod č.j. 2341/18/JBr, dle níže uvedeného:
1. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních psů (volně
pobíhajících). V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o
zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a 2018.
Odchyt bezprizorních psů město Krásno zajišťuje ve spolupráci s městem Horní
Slavkov. Na tuto činnost nemá město uzavřenu smlouvu. V příloze zasíláme kopie
faktury č. 11700024, č. 11800037.
2. Jakým způsobem má město/obec zajištěn odchyt bezprizorních koček (volně
pobíhajících). V případě smlouvy na tuto činnost, žádám o její zaslání. Dále žádám o
zaslání faktur za tyto služby účtované obci za rok 2016, 2017 a 2018.
Odchyt bezprizorních koček nemá město zajištěno. Za uvedené období nedošlo
k odchytu bezprizorních koček. Na tuto činnost město nemá uzavřenu smlouvu.
3. Má město/obec nějaký kastrační program na volně žijící kočky? Pokud ano jaký, kdo
toto provádí, jak je toto financováno a žádám o zaslání faktur za tyto služby za rok
2016, 2017 a 2018.
Město Krásno nemá kastrační program.
4. Jakým způsobem město/obec řeší zraněné volně žijící živočichy? V případě smlouvy na
tuto službu, žádám o její zaslání a taktéž o zaslání faktur k této činnosti za rok 2016,
2017 a 2018.
Město Krásno se uvedené období neřešilo zraněné volně žijící živočichy, kromě
několika málo kusů lesní zvěře převážně srnek. O zraněném zvířeti v takovém
případě informuje místní myslivecký spolek.
5. Vlastní město/obec čtečku čipového označení zvířat? Pokud ne, jakým způsobem je
toto u nalezených zvířat ověřováno?

Nevlastní. Pokud majitel psa při přihlášení nahlásí, že pes disponuje čipem, tuto
skutečnost zaznamenáme do evidenční karty. Při odchytu takového psa
pracovník města Horní Slavkov kontrolu čipu pokaždé provádí.
6. Jakým způsobem probíhá o nalezených psů a koček hledání majitele? Jakým způsobem
se toto zveřejňuje a kdo toto zajišťuje?
Nejčastěji podle evidenční známky. Pokud evidenční známku pes nemá, používá
město hlášení místním rozhlasem a uveřejněním informace na webových
stránkách města.
7. Jakým způsobem a kam město /obec umisťuje nalezené psy a kočky? V případě
provizorního umístění v městských/obecních kotcích, žádám o sdělení, kdo toto
spravuje, jak dlouho tam zvíře zůstává a kam je poté umístěno. V případě smlouvy o
umístění zvířat, žádám o zaslání smlouvy a zároveň žádám o zaslání faktur za tyto
služby za rok 2016, 2017 a 2018.
Odchycená zvířata jsou umístěna po nezbytně nutnou dobu v záchytném kotci
v areálu Technických služeb Horní Slavkov, s.r.o. Pokud se po tuto dobu
nepodaří nalézt jejich majitel nebo nový opatrovník, jsou zvířata odvezena
do útulku.
Smlouvu o umístění zvířat s konkrétním útulkem město nemá. Umístění se
zajišťuje do útulků dle volných míst v nejbližších útulcích. Kopie faktury
č. 18007 je přílohou tohoto sdělení
8. Žádám o uvedení kontaktní osoby a telefonního čísla na osobu, která se o nalezené
zvíře postará i mimo pracovní dobu úřadu.
Manfred Bokor, zaměstnance města Horní Slavkov.
9. Kolik psů mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
Dva psy.
10. Kolik koček mělo město/obec nalezených za rok 2016, 2017 a 2018?
Žádnou.
11. Kolik psů je v současné době registrováno v katastru města/obce a jakou částku za
poplatky město/obec vybralo do rozpočtu za rok 2016, 2017 a 2018?
177 psů. Do rozpočtu město v roce 2016 vybralo částku 23 543,- Kč, v roce 2017
částku 23 753,- Kč a do 30. 9. 2018 částku 22 233,- Kč.
12. Kolik podnětů podezření na týrání zvířat od roku 2016 (včetně) přijalo město/obec a
jakým způsobem tato oznámení byla vyřešena (trestní oznámení, správní řízení atd.)?
Žádám o rozdělení podle roků a uvedení konkrétního způsobu vyřešení.
Nemáme.
13. Jakým způsobem město/obec řešila volně pobíhající psy dle obecně závazné vyhlášky
proti úniku a volnému pohybu psů a s jakým výsledkem. Kolik bylo uloženo pokut?
Volně pobíhající psy řešilo město domluvou ústní či písemnou individuálně
s jednotlivými majiteli psů. Za požadované období nedošlo k uložení pokuty.
14. Jakým způsobem město/obec vymáhá po majitelích nalezených psů/koček náklady
spojené s odchytem a umístěním?
Náklady nebyly vymáhány z důvodu umístění psů neznámého majitele.

