
I/18/2013 ze dne 14.5.2013 - dotaz  

 
Vážený pane, vážená paní, 
 
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ) vás žádám o poskytnutí těchto 
informací: 
 
a) přehled všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. dubna 2013 
 
b) elektronickou podobu prvních deseti smluv, uzavřených v období 1. leden až 30. duben 2013, které 
nejsou pracovní smlouvou nebo jinou dohodou o výkonu závislé činnosti. 
 
Další aspekty žádosti: 
 
Ve smyslu § 14 odst. 5 písm. d) InfZ žádám o zaslání požadovaných informací a smluv v elektronické 
podobě. Elektronickou podobou smlouvy myslím podobu v textovém editoru, která byla předložena a 
podepsána smluvními stranami. Nepožaduji tedy poskytnutí kopis výsledné listinné podoby opatřené 
podpisy (sken), ale pouze textový obsah výsledné uzavřené smlouvy, přičemž grafická podoba není 
podstatná.  
 
 
M.H.  

  

I/18/2013 ze dne 28.5.2013 - odpověď  

VÁŠ DOPIS Č.j.: e-mail 

ZE DNE:     14.5.2013 

NAŠE Č.j.:            OPS/45325/Ko/2013 

POČET LISTŮ DOPISU: 2 

    

VYŘIZUJE:   JUDr. Kochová 

TEL: 596 803 362 

FAX: 596 803 350 

E-MAIL: Kochova.bohuslava@havirov-city.cz 
    

DATUM: 28.5.2013 
 

 

I-18/2013 – poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Na základě Vaší žádosti, která byla statutárním městu Havířov doručena dne 14.5.2013 (dále 

jen žádost) Vám k jednotlivým bodům žádosti, doplněné dne 23.5.201, sdělujeme:  
 

Bod a) žádosti:  

Poskytnutí přehledu všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. ledna do 30. dubna 

2013. 
 

Odpověď:  

V příloze č. 1 Vám zasíláme přehled uzavřených hospodářských smluv za období od 1. ledna 

 do 30. dubna 2013 evidovaných v centrální evidenci smluv odboru právních služeb 

Magistrátu města Havířova (OPS MMH). 
 



V příloze č. 2 Vám zasíláme přehled uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce 

pozemku za období od 1. ledna do 30. dubna 2013 evidovaných v centrální evidenci smluv 

OPS MMH. 
 

V příloze č. 3 Vám zasíláme přehled uzavřených majetkových smluv (kupní smlouvy, věcná 

břemena, nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce pozemku za období od 1. ledna do 30. 

dubna 2013 evidovaných v centrální evidenci smluv OPS MMH. 
 

V příloze č. 4 Vám zasíláme přehled uzavřených smluv spolufinancovaných 

z mimorozpočtových zdrojů (dotace) za období od 1. ledna do 30. dubna 2013 evidovaných 

v centrální evidenci smluv OPS MMH. 

 

V příloze č. 5 Vám zasíláme přehled smluv o zajištění odborných praxí uzavřených za období 

od 1. ledna do 30. dubna 2013 evidovaných na organizačním odboru MMH. 

 

V příloze č. 6  Vám zasíláme přehled smluv o poskytnutí dotace do 50 000,- Kč uzavřených 

za období od 1. ledna do 30. dubna 2013 evidovaných na odboru sociálních věcí MMH. 

 

V příloze č. 7 Vám zasíláme přehled jiných dohod o výkonu závislé práce uzavřených za 

období od 1. ledna do 30. dubna 2013 evidovaných na organizačním odboru MMH.   

 

V příloze č. 8 Vám zasíláme přehled pracovních smluv uzavřených za období od 1. ledna do 

30. dubna 2013 evidovaných na organizačním odboru MMH. 

 

V příloze č. 9 Vám zasíláme přehled smluv o zajištění opatrovnictví nalezeného psa  

uzavřených za období od 1. ledna do 30. dubna 2013 evidovaných na odboru komunálních 

služeb MMH. 

 

V příloze č. 10 Vám zasíláme přehled smluv o pronájmu hrobových míst uzavřených za 

období od 1. ledna do 30. dubna 2013 evidovaných na odboru správy majetku MMH. 
 

Ve sledovaném období bylo statutárním městem Havířov uzavřeno 899 smluv (bez smluv o 

nájmu bytů a smluv o nájmu nebytových prostor v obytných domech, které jménem města 

uzavírá na základě mandátní smlouvy Městská realitní agentura,s.r.o. a dále bez smluv o 

odvádění odpadních vod kanalizací, které jménem města uzavírají Technické služby Havířov 

a.s. na základě zmocnění dle Smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu).  

 

 

Bod b) žádosti:  

Poskytnutí elektronické podoby deseti smluv uzavřených v období od 1. ledna do 30. dubna 

2013, které nejsou pracovní smlouvou nebo jinou dohodou o výkonu závislé práce.     

 

V přílohách 11 až 20 Vám zasíláme tyto smlouvy: 

 



V příloze č. 11 – Kupní smlouva zn. 1/OSM/2013 ze dne 24.1.2013 vč. GP 

V příloze č. 12 – Kupní smlouva zn. 2/OSM/2013 ze dne 21.1.2013 vč. GP 

V příloze č. 13 – Kupní smlouva zn. 3/OSM/2013 ze dne 21.1.2013 

V příloze č. 14 – Kupní smlouva zn. 4/OSM/2013 ze dne 10.4.2013 

V příloze č. 15 – Kupní smlouva zn. 5/OSM/2013 ze dne 26.1.2013 vč. GP 

V příloze č. 16 -  Dohoda o ukončení nájmu zn. 6/OSM/2013 ze dne 16.1.2013 

V příloze č. 17 – Smlouva o nájmu pozemku zn. 7/OSM/2013 ze dne 14.1.2013  

V příloze č. 18 – Smlouva o výpůjčce pozemku … zn. 12/OSM/2013 ze dne 17.1.2013 vč. GP  

V příloze č. 19 – Smlouva o zřízení věcného břemene zn. 16/OSM/2013 ze dne 28.1.2013 vč. 

GP  

V příloze č. 20 – Smlouva o zřízení věcného břemene zn. 17/OSM/2013 ze dne 11.2.2013 vč. 

GP  

   

 

 

otisk úředního razítka  

 

 

JUDr. Bohuslava Kochová, elektronicky podepsáno  

vedoucí odboru právních služeb  

      

 

Počet příloh:  20  

Počet listů příloh: 26 el. dokumentů  

  

 


