Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice

Žádost o poskytnutí informace:
1. zda v říjnu 2021 město odebíralo na
některém z městských majetků energie
od některé z následujících společností:
Bohemia Energy entity s.r.o., Comfort
Energy s.r.o, Europe Easy Energy a.s.,
X Energie s.r.o.
2. zda v říjnu 2021 příspěvkové organizace
města odebíraly energie od některé
z následujících společností: Bohemia
Energy entity s.r.o., Comfort Energy s.r.o,
Europe Easy Energy a.s., X Energie s.r.o.
Žádost o poskytnutí informace:
1. zda nájemce paní K vykonává pracovní
činnost správce hřiště a případně ke komu
je v poměru jako správce hřiště,
2. zda je nájemce paní K přihlášena
k trvalému pobytu,
3. zda pan S jako osoba spolubydlící
vykonává nějakou pracovní činnost
pro obec nebo SK Nalžovské Hory,
4. zda je pan S přihlášen k trvalému pobytu,
5. zda má byt samostatný elektroměr a zda
je elektřina samostatně hrazena.
1. Žádost o kopie smluv o poskytnutí
účelově vymezených dotací z rozpočtu
města Nalžovské Hory č. 13/2021,
14/2021, 12/2021,10/2021,11/2021.
2. Žádost o poskytnutí vyúčtování energie
dle čl.. V. odst. 6 Smlouvy o poskytnutí
účelově vymezené dotace z rozpočtu
města Nalžovské Hory č. 11/2021.

30.1.
2022

Žádost o poskytnutí informací týkajících se
investičních plánů města pro rok 2022.
1. Přijímáte od občanů nálezy toulavých,
zraněných, opuštěných koček, koťata?
Nebo nálezce odmítáte?
2. Vedete evidenci nálezů koček nebo
jiných toulavých zvířat, vyhlašujete nálezy
koček na úřední desce, jak nařizují zákony
ČR, aby je mohli případně najít původní
majitelé?
3. Byla tato toulavá, nalezená koťata
zaevidována v obci jako nález?
4. Z jakého důvodu nebyla tato toulavá,
nalezená koťata vyhlášena na úřední desce
obce nebo obvyklým způsobem, jak
nařizuje zákon?
5. Máte vlastní útulek pro kočky nebo
smlouvu s nějakým dalším subjektem, kam

Datum
dotazu

Dotaz

Datum
odpovědi

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - rok 2022

6.1.
2022

14.1.
2022

14.1.
2022

24.1.
2022
25.1.
2022

2.2.
2022

Odpověď

1. Ne
2. V říjnu 2021 odebírala energii od dodavatele
Bohemia Energy entity s.r.o. příspěvková
organizace Šafránkova ZŠ a MŠ Nalžovské
Hory, Nalžovské Hory 135/1, 34101
Horažďovice.

Funkce správce hřiště není v kompetenci ani
úvazku obce.
Byt má samostatný elektroměr a spotřeba je
hrazena nájemcem.
V ostatních bodech je vydáno s odkazem na
nařízení EU 2016/679 – GDPR a zákon č.
110/2019 Sb. v platném znění rozhodnutí
o odmítnutí.

2.2.
2022

Zasláno oznámení o výši úhrady za zpracování.

14.2.
2022

1. Kopie požadovaných žádostí byly
poskytnuty.
2. Kopie požadovaného vyúčtování byla
poskytnuta.

2.2.
2022

Zasláno oznámení o výši úhrady za zpracování.
1) Dosud taková situace nenastala.
2) Dosud taková situace nenastala.
3) Ne.
4) –
5) Ne.
6) Ne.
7) –
8) Nevydala.
9) Celková částka bude zveřejněna po dokončení
závěrky 2021.
10) Ne.
11) Nařízení EU 2016/679 GDPR, zákon
č.110/2019 Sb. v platném znění.
12) –
13) Ne.
14) –

kočky umísťujete? Pokud ano, prosím
název útulku.
6. Máte zajištěnou oprávněnou osobu, která
může toulavá zvířata v obci odchytávat
(dle§42 odst. 2 veter. zákona)? Upozorňuji,
že zvířata nesmí odchytávat ani
občané, myslivci, hasiči nebo starosta. Musí
to být osoba s osvědčením k odchytu a
péči o zvířata v útulku, registrovaná na
Státní veterinární správě.
7. Našemu spolku byla starostou Ing.
Hlaváčem odmítnuta úhrada faktury, že
obec nemá zdroje na pokrytí nákladů za
toulavá zvířata.
Proč obec nemá na toulavá zvířata
vymezené finanční prostředky, když je
podle zákona povinna se o toulavá zvířata,
nalezená na katastru obce postarat?
8. Jakou finanční částku vydala obec v
minulém roce, tj. 2021, za péči a veterinární
ošetření za toulavé kočky?
9. Jakou finanční částku vydala obec v
minulém roce, tj. 2021 za toulavá zvířata
celkem?
10. Má obec kastrační program jako
prevenci, aby se nemnožily toulavé kočky
po obci?
11. Která osoba s osvědčením k odchytu
kastrační program v obci provádí?
12. Pokud v obci žijí občané, kteří nemají
kastrované kočky a kocoury a pouští je ven,
jistě se v obci množí koťata. Zajímá se obec
o tento problém, který může obtěžovat
nebo trápit další občany?
13. Pokud jsou v obci občané, kteří se
dopouští trestného činu týrání zvířete - tj.
topení, pálení nebo jiné usmrcování koťat,
ví o takovém jednání obec?
14. S předchozími dvěma otázkami souvisí
doporučení Ústřední komise pro ochranu
zvířat ohledně problematiky toulavých
koček. Četli jste toto doporučení, snažíte se
podle něj postupovat, má obec preventivní
kastrační program, nebo problematiku
toulavých koček obec přehlíží?
15. Provádíte v obci nějakou formou osvětu
pro občany, aby kastrovali své kočky, které
pouští ven? Pokud ano, jakou?
16. Spolek Písecké kočky pečoval o 4
koťata z obce Nalžovské Hory a účtoval si
cenu na jedno kotě 50,- Kč na den. V této
částce bylo krmivo, stelivo, desinfekce,
chovatelské potřeby, práce a úklidové
prostředky, práce, veterina, nájemné
prostor, voda, energie. Domníváte, že
částka 50,- Kč na kočku na den je moc?
Jaká částka je podle Vás adekvátní?
17. Uveďte mi prosím přesný kontakt a
telefonní číslo na osobu, která bude
schopná řešit a přijmout nález toulavého

15) Ne.
16) –
17) –
18) –
Otázky č.4,7,12,14,16,17,18 – vydáno rozhodnutí
o odmítnutí v části, dle §15/1 zákona č.106/1999
Sb. v platném znění.

zvířete v jakýkoliv den, o víkendu, svátku,
v noci. Starosta Ing. Hlaváč odmítl proplatit
našemu spolku péči o zvířata, která byla
řádně nahlášena, kam se tedy mají občané a
turisté, které toulavé zvíře najdou, příště
obrátit? Kdo příště takové kočky v obci
převezme.
18. Kam příště toulavé kočky umístíte?
9.2.
2022

Žádost o poskytnutí pasportu komunikací.
Žádost o sdělení, kdo pasport vyhotovil a
kolik za jeho vyhotovení obec zaplatila.

14.2.
2022
4.4.
2022

Zaslána výzva k upřesnění dotazu žádosti.
Pasport místních, účelových komunikací –
zhotovitel Pavel Mareš, cena 60 000 Kč.
- Způsob poskytnutí – vzhledem k rozsahu díla
možnost nahlížení do tištěné verze
v zasedací místnosti MěÚ. Nutno se předem
objednat a časový interval dohodnout se
zaměstnankyní úřadu.
1. Opravy komunikací dle rozpočtové skladby:
- Par. 2212 Silnice (zpravidla místní, polní),
- Par. 1037 Celospolečenské funkce lesů
(zpravidla lesní). S položkou opravy 5171.
2. a 3. Údržba a opravy komunikací se
nerozpočtují odděleně dle polohy intravilán
/ extravilán a dle povrchu a využití
asfaltová / zpevněná / polní / lesní atd.,
taktéž se na tzv. polní cesty nezpracovává
samostatný „Plán oprav a údržby“. Údržba
je prováděna operativně dle rozsahu a
stupně poškození, potřebnosti atd.
4.
Konkrétní úsek polní cesty p.č. 4552 k.ú.
Velenovy nemá stanoven termín
zprůjezdnění. Jedná se o historickou
úvozovou cestu pro kravské a koňské
potahy, dlouhá léta nevyužívanou. Z
hlediska požadavků dnešní moderní
zemědělské a lesnické mechanizace není
ani v současných možnostech údržby obce
uvedenou komunikaci adekvátně
revitalizovat v plném úseku.

2.3.
2022

1. Žádost o poskytnutí informace, v které 4.4.
položce rozpočtu zveřejněného na 2022
webových stránkách se nalézá finanční
položka na údržbu a opravy obecních
polních cest.
2. Žádost o konkrétní vyjádření, jaká částka
v korunách je v rozpočtu na rok 2022 pro
údržbu
obecních
cest/komunikací
ležících v extravilánu obce. Tedy ne na
opravy či údržbu obecních "asfaltových"
cest v zastavěné části obce, ale skutečná
částka na takzvané polní cesty, které
slouží k přístupu občanů a vlastníků ke
svým pozemkům.
3. Žádost o informaci, které obecní polní
cesty v extravilánu obce jsou pro rok
2022 zařazeny v plánu údržby (uvedení
parcelního čísla dle katastru nemovitostí
a katastrálního území).
4. Žádost o informaci, kdy bude
zprůjezdněna obecní polní cesta,
pozemek parcelní číslo 4552, ostatní
komunikace, k.ú. Velenovy, v majetku
Města Nalžovské Hory.

22.3.
2022

Žádost o poskytnutí informace, zda podle
matričních údajů byl v letech 2012 až 2018
vykonaný nějaký svatební obřad za
přítomnosti oddávajícího představitele
města a datum svatby (nechceme znát jméno
svatebčanů).

28.3.
2022

Zaslána výzva k upřesnění dotazu žádosti.

4.4.
2022

Zasláno oznámení o výši úhrady za zpracování.

11.4.
2022

Žádost o poskytnutí usnesení poslední
konané rady města Nalžovské Hory v roce
2022.

29.6.
2022

V letech 2012-2018 bylo v areálu Sedlečko
vykonáno 9 svatebních obřadů za přítomnosti
oddávajícího představitele města. Termíny konání
svateb byly sděleny tazateli.
Usnesení rady bylo poskytnuto.

15.6.
2022

