I. Sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1. Žádám o kopii knihy jízd (či jiného dokumentu, ze kterého lze zjistit ujeté kilometry
a účel jízdy) vícemístného automobilu Wolkswagen, který vlastní Město Vroutek,
za rok 2014. Pokud Město Vroutek dokument takového charakteru nevede,
proč tomu tak je?
Sdělení: město Vroutek knihu jízd vede, kopie je v příloze.
2. Jakým způsobem kontroluje nezneužívání automobilu k osobním potřebám
zaměstnanců/funkcionářů MěÚ Vroutek?
Sdělení: Kontrola je prováděna na základě předložené knihy jízd. Následně
provádí kontrolu kontrolní výbor, namátkově kontrolu provádí také
krajské auditorky.
3. Mělo Město Vroutek během let 2011 až 2014 uzavřenou dodavatelskou smlouvu
s živnostníkem Petrem Tempelem, IČO 68452420? Pokud ano, žádám o zaslání kopie.
Sdělení: smlouva je uzavřena od roku 2007, kopie je v příloze.
4. Jakou účetní hodnotu měli pozemky ve vlastnictví Města Vroutek k 31.12. 2010
a 31.12. 2013.
Sdělení: k 31.12.2010 - 45 271 549,09 Kč
Sdělení: k 31.12.2013 - 11 736 094,14 Kč
Upozorňuji, že k 1.12.2012 došlo ke změně ocenění pozemků z důvodu
komplexních pozemkových úprav a následného přepočtu cen pozemků,
ke změně výměr došlo minimálně.
5. Na jaké projekty a v jaké částce získalo Město Vroutek dotaci/grant z MAS Vladař
za roky 2011 – 2014.
Sdělení: město získalo dotaci na 1 projekt - vybavení kulturního domu
ve výši 441 000,- Kč.
Doplňuji, město Vroutek žádálo prostřednictvím MAS Vladař o 4 dotace,
z toho na jednu bylo požádáno ve spolupráci s ostatními obcemi, kdy dotace
je přislíbena, ale zatím neproplacena.
6. Kolik hektarů lesů vlastnilo Město Vroutek v letech 2010 a kolik nyní? Stačí přibližné
číslo zaokrouhlené na desítky hektarů.
Sdělení: stav k 31.12.2010 - 117 ha
stav k 31.08.2014 - 92 ha
II. Sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1. Jakým právním dokumentem má Město Vroutek ošetřenou spolupráci s p. Kamilem
Šírem ohledně rekonstrukce a pronájmu prostor v Kulturním domě Vroutek? Žádám
o kopii tohoto dokumentu a případně i nájemní smlouvy pokud byla již v této věci
uzavřena.

Sdělení:
Zastupitelstvo města usnesením č. 11/2014 bod VII. souhlasí
s rekonstrukcí části Kulturního domu Vroutek panem Kamilem Šírem pro následný
dlouhodobý pronájmem vestibulu a sociálního zařízení.
Smlouva na využívání vestibulu a sociálních zařízení je v příloze.

III. Sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1. Jaký je počet zaměstnanců MěÚ Vroutek?
Sdělení: k 25. 08. 2014 je na MěÚ Vroutek zaměstnáno
na dobu neurčitou 9 osob
na dobu určitou 1 osoba
na dobu určitou s dotací 15 osob
2. Uplatňuje MěÚ Vroutek smluvní povinnost mlčenlivosti (tedy mimo zákonnou
povinnost mlčenlivosti) u svých zaměstnanců?
Sdělení: úředníci mají pouze zákonnou mlčenlivost podle zák. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
Mimo úředníků mají ostatní zaměstnanci podepsané informace o právech
a povinostech zaměstnance vyplývajících z pracovního poměru, kde je uvedeno,
že zaměstnanec musí zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl
při výkonu zaměstnání.
3. Pokud MěÚ Vroutek uplatňuje smluvní povinnost mlčenlivosti, u kolika zaměstnanců
tak činil v roce 2013 a v současnosti?
Sdělení: smluvní povinnost mlčenlivosti není na MěÚ Vroutek řešena.
4. Jaké je znění této smluvní povinnosti mlčenlivosti, pokud ji uplatňuje?
Sdělení: smluvní povinnost mlčenlivosti není na MěÚ Vroutek řešena.

