Poř.
Č.
1.

Den a
hodina
podání
28.1.2016
16:29:36

Způsob
podání

Žadatel:

Obsah žádosti

Do datové
schránky

Instav Media s.r.o.
Nádražní 762/32
Praha 5 – Smíchov
AMA, s.r.o.
Voroněžská
144/20
Liberec

Investiční plány města pro r. 2016

2.

22.2.2016 Na e-mail
12:13

3.

5.

23.3.2016
12:34
5.5.2016
15:05
15.6.2016
13:52:31

6.

4.

Investiční plánované projekty a projekční činnost na r. 2016-2018

Na e-mail

Dotaz na dobu uložení datových odeslaných zpráv

Na e-mail

Uchovávání DS, spisová služba, skartační řád

Do datové
schránky

Výše pen. a nepen. plnění poskytnutých některým funkcionářům a zaměstnancům povinného
subjektu

16.6.2016 Do datové
08:01:26 schránky

1. o tom, která osoba je osobou odpovědnou za správu internetových stránek Města
Morkovice-Slížany,
2. o tom, které osoby jsou oprávněny vkládat na internetové stránky města obsah, měnit jej
atd., a z čeho jejich oprávnění vyplývá,
3. o výši peněžitých a nepeněžitých plnění, které osoby za činnosti uvedené v bodě 1. a 2. této
žádosti obdržely v období 1.1.2015 – 31.5.2016,
4. zda je Město Morkovice-Slížany vlastníkem internetové domény Morkovice-slizany.cz a
rovněž informaci o výši nákladů vynaložených městem Morkovice-Slížany v souvislosti
s publikováním webového obsahu na shora uvedené doméně v období 1.1.2015 –
31.5.2016,
5. o tom, které osoby jsou odpovědné za správu úřední desky a elektronické úřední desky,
jakož i informaci o tom, které osoby mají oprávnění vyvěšovat na elektronickou úřední
desku písemnosti a svěšovat je a které tak fakticky činí.

7.

16.6.2016 Do datové
14:19:20 schránky

1. smlouvu o zřízení věcného břemene schválenu radou města dne 11.5.2016
2. smlouvu se společností Skamanet, s.r.o. schválenu radou města dne 11.5.2016

8.

16.6.2016 Do datové
16:56:05 schránky

1. výši odměn poskytnutých v období od 1.1.2014 do 15.6.2016 členům bytové, kulturní,
sociální a přestupkové komise a členům finančního a kontrolního výboru,
2. výši finančních prostředků poskytnutých bytové, kulturní, sociální a přestupkové komisi na
jejich činnost nebo vynaložených na základě jejich žádosti či doporučení v období od
1.1.2014 do 15.6.2016 s informací o tom, na co byly tyto finanční prostředky vynaloženy,
v jaké výši a na základě jakého právního jednání došlo k jejich vynaložení (koupě,
smlouva o dílo atd.)
1. seznam vozidel v majetku města s uvedením data jejich pořízení, pořizovací ceny a počtu
najetých kilometrů ke dni 31.5.2016.
2. seznam osob, jež jsou oprávněny tato vozidla užívat k výkonu oprávnění povinného
subjektu, seznam osob oprávněných užívat tato vozidla k soukromým účelům, jsou-li
takové osoby, jakož i seznam osob, které vozidla od 1.1.2014 do 15.6.2016 skutečně
užívaly.
3. informaci o tom, kde se tato vozidla nacházejí v době, kdy nejsou užívána pro účely
spojené s výkonem oprávnění povinného subjektu.
4. informaci o počtu najetých kilometrů těmito vozidly v období od 1.1.2014 do 15.6.2016.
5. informaci o tom, jak je zajišťován servis a opravy těchto vozidel, jakož i informaci o výši
finančních prostředků vynaložených na servis a opravy těchto vozidel v období od
1.1.2014 do 15.6.2016 s uvedením subjektu, jenž servis /opravy provedl, ceny
servisu/opravy a důvod servisu/opravy.
6. informaci o výši finančních prostředků vynaložených povinným subjektem v období od
1.1.2014 do 15.6.2016 na nákup pohonných hmot do těchto vozidel, jakož i informaci o
tom, na které čerpací stanici byly u toho kterého vozidla na nákup pohonných hmot
vynaloženy nejvyšší finanční prostředky.
7. informaci o tom, zda byla některým z vozidel v období od 1.1.2014 do 15.6.2016
podniknuta cesta mimo území ČR, kdo ji podnikl, kam byla podniknuta a jaký byl její účel.

9.

17.6.2016 Do datové
07:37:21 schránky

10.

17.6.2016 Do datové
10:10:38 schránky

11.

20.6.2016 Do datové
12:40:32 schránky

13.

22.6.2016
13:27:31
22.6.2016
16:04:14

14.

29.6.2016 Do datové
10:04:31 schránky

12.

Do datové
schránky
Do datové
schránky

1. účetní závěrky společnosti Technické služby Morkovice-Slížany s r.o., se sídlem
v Morkovicích-Slížanech, Uhřická 396, identifikační číslo osoby 29270391, za rok 2014
a za rok 2015,
2. informaci o tom, zda jednatel a členové dozorčí rady od této společnosti v období od
3.3.2011 do 15.6.2016 obdrželi peněžitá plnění, jakož i informaci o jejich výši a právních
skutečnostech, na jejichž základě taková plnění obdrželi,
3. seznam osob, jimž bylo touto společností v období od 8.3.2011 do 15.6.2016 poskytnuto
peněžité plnění v souvislosti s jejich pracovněprávním vztahem, výši tohoto plnění a jeho
právní důvod, datum a důvod vzniku a zániku jejich pracovněprávního vztahu a náplň
jejich činnosti,
4. informaci o tom, kdo a na základě jaké právní skutečnosti vede účetnictví í této právnické
osoby, jakou částku tato společnost za vedení účetnictví vynakládá a informaci o tom, kde
jsou uloženy účetní doklady a další dokumenty mající souvislost s činností této
společnosti.
1. výši veškerých peněžitých a nepeněžitých plnění poskytnutých starostovi města
z veřejných prostředků za období od 1.1.2014 do 31.5.2016,
2. výši veškerých peněžitých a nepeněžitých plnění poskytnutých osobám vykonávajícím
funkci místostarosty města z veřejných prostředků za období od 1.1.2014 do 31.5.2016.
Výše veřejných prostředků poskytnutých v období od 1.1.2013 do 15.6.2016 členům komisí a
výborů a nejsou zastupiteli.
1. přílohu č. 1 Vyúčtování dotace k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace,
uzavřené dne 9.4.2015 mezi povinným subjektem (jako poskytovatelem) a FC Morkovice,
z.s., se sídlem Kolaříkova 692, Morkovice-Slížany, identifikační číslo osoby 47935316
(jako příjemce)
2. přílohu č. 1 Vyúčtování dotace k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace,
uzavřené dne 9.4.2015 mezi povinným subjektem (jako poskytovatelem) a Tělocvičnou
jednotou Sokol Morkovice, se sídlem Sokolská 410, Morkovice-Slížany, identifikační číslo
osoby 47930152, (jako příjemce)
1. stav tachometru (celkový počet najetých kilometrů) na vozidle inventární číslo 2586 ke dni
poskytnutí odpovědi na tuto žádost,
2. stav tachometru (celkový počet najetých kilometrů) na vozidle inventární číslo 2336 ke dni

15.

19.7.2016 Do datové
10:49:50 schránky

16.

19.7.2016 Do datové
11:01:49 schránky

17.

20.7.2016 Do datové
11:58:05 schránky

poskytnutí odpovědi na tuto žádost.
1. stav tachometru (celkový počet najetých kilometrů) na vozidle inventární číslo 2586 ke dni
poskytnutí odpovědi na tuto žádost,
2. stav tachometru (celkový počet najetých kilometrů) na vozidle inventární číslo 2336 ke dni
poskytnutí odpovědi na tuto žádost.
Kopie smluv uzavřených v letech 2015 a 2016 se společností PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.,
se sídlem v Kojetíně, Podvalí 629, PSČ 752 01, identifikační číslo osoby 25896873.

18.

20.7.2016 Do datové
11:58:42 schránky

Kopie vytýkacího dopisu zaslaného řediteli příspěvkové organizace Technické služby města
Morkovice-Slížany, se sídlem v Morkovicích-Slížanech, Uhřická 396, 768 33, identifikační číslo
osoby 71294899, jehož zaslání schválila rada města (viz usnesení z jednání rady města č.
2016-08-40 ze dne 30.3.2016).
Směrnici o poskytování cestovních náhrad Městem Morkovice-Slížany včetně jejich dodatků
(viz. např. usnesení z jednání rady města č. 2016-01-03 ze dne 6.1.2016).

19.

20.7.2016 Do datové
11:59:14 schránky

Vysvětlení právních důvodů užívání koupaliště (viz usnesení z jednání rady města č. 2016-0133 ze dne 6.1.2016).

20.

20.7.2016 Do datové
11:59:47 schránky

Kopii smlouvy o dílo s firmou hřiště.cz na vybudování dětského hřiště ve Slížanech – „Hliník“ )
viz zápis ze zasedání zastupitelstva města Morkovice-Slížany č. 13, konaného dne 7.6.2016).

21.

20.7.2016 Do datové
12:00:26 schránky

22.

20.7.2016 Do datové
12:01:10 schránky

Kopie „Smlouvy o zpracování dokumentace Komunitního domu pro seniory“ včetně všech
jejích dodatků (viz zápis ze zasedání zastupitelstva města Morkovice-Slížany č. 13, konaného
dne 7.6.2016).
Kopie „Zprávy ředitele TSMS, p.o. Ing. Z. Ježka o neplnění nápravných opatření“ (viz zápis ze
zasedání zastupitelstva města Morkovice-Slížany č. 13, konaného dne 7.6.2016).

23.

20.7.2016 Do datové
12:01:37 schránky

Kopie zprávy o daňové kontrole provedené v příspěvkové organizaci Technické služby města
Morkovice-Slížany, se sídlem v Morkovicích-Slížanech, Uhřická 396, 768 33, identifikační číslo
osoby 71294899 (viz. zápis ze zasedání zastupitelstva města Morkovice-Slížany č. 13,
konaného dne 7.6.2016).

24.

20.7.2016 Do datové
12:02:07 schránky

Informaci o pohledávkách Energie pod kontrolou, kterou vzala na vědomí rada města (viz
usnesení z jednání rady města č. 2016-13-45, ze dne 8.6.2016).

25.

20.7.2016 Do datové
12:02:54 schránky

Kopie „smlouvy s p. P. Tesařem na výkon funkce koordinátora BOZP při stavbě smuteční síně“
(viz usnesení z jednání rady města č. 2016-13-45, ze dne 8.6.2016

26.

20.7.2016 Do datové
12:03:19 schránky

27.

20.7.2016 Do datové
12:03:47 schránky

28.

20.7.2016 Do datové
12:04:15 schránky

29.

20.7.2016
12:04:42
20.7.2016
12:05:17

Informaci o tom, komu a na základě jaké právní skutečnosti byl či má být poskytnut
„příspěvek ve výši 80 000,- Kč na úhradu materiálu stavby Hliník – Slížany“ (viz usnesení
z jednání rady města č. 2016-13-45, ze dne 8.6.2016).
1. Informaci o tom, jaký subjekt je plátcem DPH, jemuž má být pronajat objekt SO-01 obřadní
síně (viz zápis ze zasedání zastupitelstva města Morkovice-Slížany č. 12, konaného dne
11.5.2016).
2. Informaci o tom, jak byl tento subjekt vybrán jako budoucí nájemce tohoto objektu.
3. Informaci o tom, zda již existuje nějaký právní vztah mezi takovým subjektem a povinným
subjektem týkající se předmětného objektu (např. smlouva o smlouvě budoucí) a
v případě, že ano, informaci o tom, o jaký vztah se jedná a kdy a na základě jaké právní
skutečnosti tento vztah vznikl.
1. kopie odborného posudku, na jehož základě rada města schválila „vykácení smrků v horní
části zahrady MŠ“ (viz usnesení z jednání rady města č. 2016-04-36, ze dne 17.2.2016),
2. informaci o tom, kdo a na základě jaké právní skutečnosti vykácení provedl, zda za tuto
činnost obdržel peněžité plnění a pokud ano, v jaké výši.
Kopie smluv uzavřených v letech 2014-2016 s firmou S-INVEST CZ, s.r.o.

30.

Do datové
schránky
Do datové
schránky

31.

20.7.2016 Do datové
12:05:51 schránky

Kopii „ smlouvy o dílo s V.H.P. Ivanovice na Hané s.r.o. na vybudování ZTV 4RD Morkovice, ul.
Jabloňová – 17. listopadu“ (viz usnesení z jednání rady města č. 2015-20-25, ze dne
30.9.2015).
Směrnice o používání mobilních telefonů (viz. usnesení z jednání rady města č. 2015-18-23, ze
dne 2.9.2015).

32.

20.7.2016 Do datové
12:06:20 schránky

Kopie smlouvy o výpůjčce zařízení RACE RESULT s Biketriatlon Morkovice, jakož i kopii
smlouvy, na jejímž základě povinný subjekt nabyl vlastnictví k předmětu smlouvy o výpůjčce, a

33.

20.7.2016 Do datové
12:06:54 schránky

34.

20.7.2016 Do datové
12:07:31 schránky

35.

36.
37.

21.7.2016 Do datové
18:15:07 schránky

3.8.2016
08:10
5.8.2016
19:59:22

Osobně na
podatelně
Do datové
schránky

informaci o tom, kde se toto zařízení nachází (viz např. usnesení z jednání rady města č. 201516-21, ze dne 22.7.2015).
Informaci o všech smluvních vztazích, jež má či měl povinný subjekt od 5.5.2014 se
společností Skamanet s.r.o., se sídlem v Morkovicích-Slížanech, Jabloňová 820, identifikační
číslo číslo osoby 02969963. Informace o tom, o jaké smluvní vztahy se jedná (jednalo), na
základě jaké právní skutečnosti vznikly. Vznikly-li tyto vztahy na základě smluv uzavřených
mezi povinným subjektem a touto společností, žádám rovněž o kopie těchto smluv.
Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu včetně všech jejích dodatků (viz. usnesení
z jednání rady města č. 2014-04-04, ze dne 3.12.2014).
1. Informaci, zda byla od doby jejího založení ve společnosti Technické služby MorkoviceSlížany, s.r.o., se sídlem v Morkovicích-Slížanech, Uhřická 396, PSČ 76833, identifikační
číslo osoby 29270391, provedena daňová kontrola. Byla-li taková kontrola provedena,
žádám o kopii zprávy o této kontrole. Bylo-li takových kontrol více, žádám o kopie všech
zpráv o těchto kontrolách.
2. Kopie opravných prostředků, které byly v rámci řízení vztahujících se k těmto daňovým
kontrolám podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech podány (byly-li podány) a kopie všech rozhodnutích o nich.
Počet žádostí podaných podle zákona č. 106/1999, kdo je podal, čeho se týkaly, datum, čas a
způsob podání
Počet žádostí podaných podle zákona č. 106/1999, kdo je podal, čeho se týkaly, datum, čas a
způsob podání

