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M ĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍB RO
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, e-mail: posta@mustribro.cz

VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE:
EVID. Č.: 21170/20-STRIBRO
NAŠE Č. J.: 385/SEK/20
VYŘIZUJE: Bc. Jan Macák
TELEFON: 374801205
E-MAIL: macak@mustribro.cz
DATUM: 16.11.2020
VYPRAVENO DNE: 16.11.2020

Martin Florec
Čebín č.p. 234
664 23 Čebín
prostřednictvím dat. schr. dyq74i7

Informace k žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., ze dne 02.11.2020 – prodloužení lhůty
Vážený pane Floreci,
na základě Vaší žádosti ze dne 30.10.2020, která Městskému úřadu ve Stříbře (dále jen „MěÚ“) byla
doručena dne 02.11.2020 do datové schránky úřadu sdělujeme, že Vaše dotazy bohužel vyžadují delší a
náročnější vyhledávání, na několika odborech a dokonce pro některé Vámi požadované informace má
město Stříbro založenu obchodní organizaci od které si MěÚ vyžádal podklady pro ucelenou odpověď.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, dle ustanovení § 14
odst. 5 písm. b) stanoví lhůtu pro odpověď do 15 dnů od obdržení žádosti, která dnešního dne vyprší a
Městský úřad Stříbro dosud nemá uceleny všechny požadované informace, proto dle ustanovení § 14
odst. 7 písm. a) a b) lhůtu pro poskytnutí informace prodlužujeme o deset dní.
Informace Vám budou poskytnuty nejpozději do dne 26.11.2020.

S pozdravem
Bc. Jan Macák, v. r.,

Město Stříbro
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
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M ĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍB RO
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, e-mail: posta@mustribro.cz

VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE:
EVID. Č.: 21170/20-STRIBRO
NAŠE Č. J.: 429/SEK/20
VYŘIZUJE: Bc. Jan Macák
TELEFON: 374801205
E-MAIL: macak@mustribro.cz
DATUM: 10.12.2020
VYPRAVENO DNE: 10.12.2020

Martin Florec
Čebín č.p. 234
664 23 Čebín
prostřednictvím dat. schr. dyq74i7

ROZHODNUTÍ
Město Stříbro obdrželo dne 02.11.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací, kde v části Vašeho
požadavku nebylo možné odpovědět. Po uplynutí marné výzvy povinný subjekt rozhoduje, že v části
odpovědi č. 4 v požadované oblasti „senioři Poskytovatel a Provozovatel stravování název a ičo
společnosti která zajišťuje školní stravování“ Vám nebudou požadované informace poskytnuty.

ODŮVODNĚNÍ
Na podkladě Vaší žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), kterou město Stříbro
obdrželo dne 02.11.2020 a jejím vyřízením pověřilo Městský úřad Stříbro, Vám byla vypracována
částečná odpověď na Vaše dotazy a zároveň i odeslána dne 26.11.2020 pod čj. 414/SEK/20, která
nebyla úplná v dotazu č. 4.
V něm jste požadoval: „Školka a Škola, senioři Poskytovatel a Provozovatel stravování název a ičo
společnosti která zajišťuje školní stravování“. Pro povinný subjekt byla v části „senioři
Poskytovatel a Provozovatel stravování název a ičo společnosti která zajišťuje školní stravování“
nesrozumitelná, proto jste dne 05.11.2020 obdržel výzvu, ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 písm. a)
zákona o informacích, k doplnění žádosti: „Není zřejmé jaké „seniory“ máte na mysli a jaké jejich
„školní stravování“ by měla zajišťovat obec. Proto žádáme o upřesnění dotazu“. Na tuto výzvu jste
však nereagoval, proto Vám nemohly být poskytnuty požadované informace.
Jelikož Vám nebyly poskytnuty požadované informace byť z části je postup, dle ustanovení § 14 odst. 5
písm. b) zákona o informacích, odůvodněný.

Poučení:

Ve smyslu ustanovení § 16 zákona o informacích proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí
žádosti lze podat odvolání a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
O odvolání do rozhodnutí, které město Stříbro jako povinný subjekt vydalo prostřednictvím Městského
úřadu Stříbro, poskytne veškeré písemné informace do 15 dnů k rozhodnutí, Krajskému úřadu
Plzeňského kraje, který je v dané věci nadřízeným orgánem.
Úřední osoba pověřená vyřízením žádosti:
Mgr. Radek Strankmüller, v. r.,
tajemník Městského úřadu Stříbro
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M ĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍB RO
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, e-mail: posta@mustribro.cz

VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE:
EVID. Č.: 21170/20-STRIBRO
NAŠE Č. J.: 385/SEK/20
VYŘIZUJE: Bc. Jan Macák
TELEFON: 374801205
E-MAIL: macak@mustribro.cz
DATUM: 05.11.2020
VYPRAVENO DNE: 05.11.2020

Martin Florec
Čebín č.p. 234
664 23 Čebín
prostřednictvím dat. schr. dyq74i7

Výzva k doplnění žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 02.11.2020
Vážený pane Floreci,
na základě Vaší žádosti ze dne 30.10.2020, která Městskému úřadu ve Stříbře byla doručena dne
02.11.2020 do datové schránky úřadu sdělujeme, že ve Vašem dotazu č. 4 nelze porozumět jaké údaje
požadujete od města Stříbra.
Ve zmiňovaném dotazu uvádíte: „Školka a Škola, senioři Poskytovatel a Provozovatel stravování
název a ičo společnosti která zajišťuje školní stravování.“
1) Není zřejmé jaké „seniory“ máte na mysli a jaké jejich „školní stravování“ by měla zajišťovat
obec. Proto žádáme o upřesnění dotazu.
Vaše upřesnění zašlete v co nejkratším termínu, aby Vám bylo zpracovat odpověď.
Nevyhovíte-li této výzvě do 30 dnů, bude tento dotaz odložen a nebude Vám na něj odpovězeno.
S pozdravem
Bc. Jan Macák, v. r.,
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M ĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍB RO
Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, e-mail: posta@mustribro.cz

VÁŠ DOPIS Č. J.:
ZE DNE: 02.11.2020
EVID. Č.: 21170/20-STRIBRO
NAŠE Č. J.: 414/SEK/20
VYŘIZUJE: Bc. Jan Macák
TELEFON: 374801205
E-MAIL: macak@mustribro.cz
DATUM: 26.11.2020
VYPRAVENO DNE: 26.11.2020

Martin Florec
Čebín č.p. 234
664 23 Čebín
prostřednictvím dat. schr. dyq74i7

Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. - sdělení
Vážený pane Floreci,
na základě Vaší žádosti ze dne 30.10.2020, kterou jsme obdrželi 02.11.2020 sdělujeme:
Ad 1: Stříbro v letech 2018 až do poloviny roku 2020 mělo město uzavřenou smlouvu na provoz
MHD se společností:
ČSAD autobusy Plzeň, a. s.,
V Malé Doubravce 27
312 00 Plzeň
IČO: 48362611
DIČ pro DPH: CZ699005345
DIČ: CZ48362611
Od poloviny roku 2020 město uzavřelo rámcovou dohodu na zajištění provozu linky MHD
496711 s Plzeňským krajem, IČO 70890366. Dopravcem je společnost:
ARRIVA STŘEDNÍ ĆECHY, s. r. o.,
Pod Hájem 97,
267 01 Králův Dvůr,
IČO 25620886,
se kterým uzavřel smluvní vztah Plzeňský kraj. Kopie smluv přikládám v příloze.
Ad 2: Co se týká el. energie a zemního plynu, město Stříbro každoročně soutěží tyto položky v rámci
Komoditní burzy v Kladně za pomoci dohadce. Město nesoutěží pouze osamoceně, ale je
vedoucím účastníkem komplexní soutěže, kdy vedle odběrů města Stříbra a Správy majetku
města Stříbra, s. r. o., (dále jen SMMS, která kromě některých odběrných míst také spravuje a
soutěží odběry u mnoha bytových družstev), příspěvkových organizací města Stříbra jsou
soutěženy v jednom balíku odběry několika dalších obcí zároveň. Cílem tohoto stavu je navýšit
celkový odběr komodit na takovou úroveň, kdy se z nás stali velcí odběratelé a můžeme lépe
tlačit na konečnou cenu. Výsledkem je závěrkový list, kdy v rámci soutěže některá ze společností
poskytující tyto komodity nabídne nejnižší cenu v rámci burzy a tato společnost dodává výše
zmíněné komodity městu Stříbru, SMMS a obcím, které jsou součástí soutěže. Shodou okolností
v posledních letech tyto komodity dodává firma Centropol el. energii a Pražská plynárenská plyn.
Město odebírá teplo pouze formou správcování kotelen nebo objektů v rámci města a městského
majetku, kdy tento spravuje SMMS – organizace 100 % vlastněná městem Stříbrem. SMMS
zaměstnávají oprávněné osoby k provozování kotelen. Takže v rámci tepla, dochází pouze
k určitému finančnímu transferu v rámci majetku města Stříbra, kdy kromě přímých nákladů na
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médium – plyn, jsou na základě smluvních vztahů účtovány služby spojené se správou kotelen a
dalšími službami. Obdobným způsobem dochází i k transferům financí v rámci el. energie a vody.
Služeb SMMS, také využívají naše příspěvkové organizace, kdy tok peněz běží obdobným
způsobem.
Obecně se dá říci, že soutěžíme veškerá odběrná místa (spotřeby) el. energie a plynu v rámci
kompletního majetku města Stříbra, nebo společností ve kterých má město Stříbro rozhodovací
pravomoc. Jak jsem napsal, soutěží s námi i další menší obce, kterým jsme to nabídli v rámci
ORP Stříbro, a tím jim umožňujeme dosáhnout nižších cen médii.
Co se týká dodávky a odběrů vody, je to v rámci města poměrně jednoduché. Město je druhým
největším vkladatelem majetku – cca 490 mil. Kč do Vodohohospodářského sdružení obcí
západních Čech ( dále jen VSOZČ), jsme vlastníci úpravny vody, ČOV a další nezbytné
infrastruktury. Účastníme se každoročně valné hromady VSOZČ, kde jsou v souladu se
stanovami a zákonem o obcích schvalovány oprávněné náklady a cena komodity – vody.
Servisní organizací VSOZČ je firma VODAKVA se sídlem v Karlových Varech. Z výše uvedeného
plyne, že veškeré odběry města, našich organizací, příspěvkových organizací, SMMS jsou na
základě smluvního vztahu se servisní organizací VODAKVA. Ceny jsou řízeny zákonem, a
valnou hromadou dobrovolného sdružení obcí VSOZČ, kde je zastoupeno více než 90 obcí.
Veškeré materiály, které jsou hlasovány na valné hromadě VSOZČ, nebo radě VSOZČ (kde
máme našeho zástupce, nebo nyní budeme mít) jsou hlasovány na základě hlasování
Zastupitelstva města Stříbra, či Rady města Stříbra. Zástupce města je vždy povinen hlasovat
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva, či rady. Jenom pro doplnění, stejným způsobem jako u
el. energie a plynu, dochází k obdobným transferům financí (kde není přímá smlouva na
organizaci s f. VODAKVA) mezi správcovskou firmou SMMS. Smluvní závazky jsou vedeny na
jednotlivá odběrná místa.
Na další stránce Vám poskytnu informaci v členění, které jste požadoval, popř. budou k tomuto
textu přiloženy další přílohy. Uvědomuji si, že se jedná o rozsáhlou problematiku. Pokud byste
potřeboval další informace nebo jsme Vám určitě k dispozici.
Poskytovatel a dodavatel energií
–
–
–
–

el. energie – CENTROPOL ENERGY, IČO 25458302 – typové závěrkové listy jsou
v příloze 2019,2020
plyn – Pražská plynárenská – IČO 60193492 – typová závěrka tvoří přílohu
voda Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., IČO 49789228
teplo – není jednotný dodavatel tepla – viz.vysvětlení plyn – SMMS, s. r. o., – tabulky
nákladů na energie za 3 roky (v příloze).

Burzovní transakce jsou veřejné a smlouvy jsou dostupné přesně v souladu se zákonem.
Ad 3: Město založilo svou obchodní organizaci Správa majetku města Stříbra, s. r. o., se sídlem
Nerudova č. 1009, 349 01 Stříbro, IČ 26318903, které je stoprocentní společník město Stříbro.
Na základě mandátní smlouvy pro město vykonává i činnosti se správou a údržbou hřbitovů
Stříbro a v části obce Těchlovice – viz mandátní smlouva číslo 201/2003 včetně platného
dodatku č. 06. Tato obchodní organizace pronajala smuteční síň včetně zařízení pohřební službě
Marcely Bednářové, IČ 87179318.
Organizace jménem města uzavírá smlouvy o pronájmu hrobového místa. Ceny stanovuje město
nařízením obce. Smlouva se uzavírá na dobu 10 let. Do přílohy přikládám nařízení obce o
cenách pronájmu hrobových míst, smlouvu na pronájem nebytového prostoru – smuteční síně,
pronájem zařízení smuteční síně, řád veřejného pohřebiště a vzor smlouvy na pronájem
hrobového místa.
Ad 4: Město Stříbro má jednu mateřskou školu a dvě základní školy. Všechny subjekty si zajišťují
školní stravování dle ustanovení § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění.
Informace k těmto subjektům naleznete na:
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http://www.mustribro.cz/samosprava/organizace-mesta-stribra/prispevkove-organizace-zrizenemestem/
Doplňuji IČ:

Mateřská škola Stříbro, IČ: 70937621
Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, IČ 70937613
Základní škola Stříbro, Mánesova 485, IČ 70937605

Ad 5: Poskytovatel sociálních služeb pro seniory:
Název:
IČO:
Typ poskytované sociální služby:

Pečovatelská služba (8401348)
Město Stříbro - DPS
00260177
terénní forma

S pozdravem
Bc. Jan Macák, v. r.,
pracovník vnitřní kontroly
Městský úřad Stříbro
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