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Poskytnuté informace 2018 
 

 

Město Žlutice obdrželo dne 9. 1. 2018 od žadatele M. P. žádost o informace týkající se zajišťování 

právních služeb města. Žadateli byly dne 24. 1. 2018 poskytnuty následující informace: 

 

Obecně: 

Zajišťování právních služeb pro Město Žlutice je ošetřeno mandátní smlouvou uzavřenou v roce 

1999 na dobu neurčitou. Tato smlouva byla aktualizována z hlediska odměn dodatkem z roku 2002 

a dohodou z roku 2012. S ohledem na výši plnění této zakázky město neorganizovalo výběrové 

řízení a zakázka byla zadána přímo vybranému uchazeči. Archivní materiály – usnesení a zápisy 

z jednání rady města – jsou v archivu Městského úřadu Žlutice k dispozici částečně od roku 2004 a 

v úplnosti od roku 2011, starší archivní materiály jsou uloženy ve Státním okresním archivu Karlovy 

Vary. Na základě výše uvedeného nejsou odpovědi na některé z Vašich dotazů relevantní nebo 

nejsou požadované informace k dispozici na našem úřadě. 

 

K jednotlivým požadovaným informacím: 

1. Žádné výběrové řízení na poskytování právních služeb nebylo zadáno. 

2. Žádná komise k danému výběrovému řízení nebyla jmenována. 

3. Byla poskytnuta mandátní smlouva s advokátem JUDr. Václavem Krondlem. 

4. Byly poskytnuty usnesení a zápis z jednání Rady města Žlutice RM/2012/66. 

5. Byla poskytnuta mandátní smlouva s advokátem JUDr. Václavem Krondlem. 

6. Byla poskytnuta plná moc k zastupování ve věci pozemku p. č. 3601/1 v k. ú. Žlutice. 

 

Město Žlutice obdrželo dne 8. 2. 2018 od žadatele KAMIKA TRADING, s.r.o., Praha 5 - Smíchov, 

Holečkova 619 / 59, IČO: 247 70 078 žádost o poskytnutí odpovědí na níže uvedené otázky, které 

mu byly dne 22. 2. 2018 zaslány: 

 

1. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným 

nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016 / 679) tzv. GDPR? 

Zajišťujeme vlastními zaměstnanci. 

2. Zdali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro 
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zajištění souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů? 

Ne. 

3. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: 

a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací řízení uveřejněno. 

- 

4. V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: 

a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením  

o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro příspěvkové organizace, zřízené 

vaší obcí?  

- 

5. V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu Vaší organizace (příp. i vámi 

zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak? 

Administrativní část zajišťujeme vlastními zaměstnanci, technickou část (SW) přímou objednávkou. 

Příspěvkové organizace si zajišťují souladnost ve vlastní působnosti. 

a. Kdo je dodavatelem těchto služeb? 

b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? 

c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 

d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší organizací 

poskytovány. 

 

Město Žlutice obdrželo dne 14. 3. 2018 od žadatele M. P. žádost o informace týkající se platů 

funkcionářů města, možného střetu zájmů mezi funkcemi místostarosty a jednatele městské 

společnosti, porušení zákona o svobodném přístupu k informacím a kvalifikace odpovědné osoby 

městské společnosti opravňující k provozování vázané živnosti. Žadateli byly dne 26. 3. 2018 

poskytnuty následující informace: 

 

1. Platy členů zastupitelstva města a tajemníka městského úřadu 2017 

Starosta města – měsíčně 50 386 Kč + odměna 0 Kč 

Místostarosta města – měsíčně 10 000 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 1 – měsíčně 3 800 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 2 – měsíčně 2 800 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 3 – měsíčně 2 800 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 4 – měsíčně 1 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 5 – měsíčně 1 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 6 – měsíčně 1 500 Kč + odměna 0 Kč 
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Neuvolněný člen zastupitelstva města 7 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 8 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 9 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 10 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 11 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 12 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 13 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 

Tajemník městského úřadu – leden – 33454 Kč 

Tajemník městského úřadu – únor – 32 811 Kč 

Tajemník městského úřadu – březen – 33 030 Kč 

Tajemník městského úřadu – duben – 33 030 Kč 

Tajemník městského úřadu – květen – 33 030 Kč 

Tajemník městského úřadu – červen – 33 030 Kč + odměna 14 000 Kč 

Tajemník městského úřadu – červenec – 33 150 Kč 

Tajemník městského úřadu – srpen – 34 804 Kč 

Tajemník městského úřadu – září – 33 030 Kč 

Tajemník městského úřadu – říjen – 33 030 Kč + odměna 12 320 Kč 

Tajemník městského úřadu – listopad – 35 270 Kč 

Tajemník městského úřadu – prosinec – 37 312 Kč 

 

2. Předpokládané platy členů zastupitelstva města a tajemníka městského úřadu 2018 

Starosta města – měsíčně 51 135 Kč + odměna 0 Kč 

Místostarosta města – měsíčně 10 000 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 1 – měsíčně 3 800 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 2 – měsíčně 2 800 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 3 – měsíčně 2 800 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 4 – měsíčně 1 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 5 – měsíčně 1 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 6 – měsíčně 1 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 7 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 8 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 9 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 10 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 11 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 
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Neuvolněný člen zastupitelstva města 12 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 

Neuvolněný člen zastupitelstva města 13 – měsíčně 500 Kč + odměna 0 Kč 

Tajemník městského úřadu – leden – 38 070 Kč 

Tajemník městského úřadu – únor – 36 914 Kč 

Tajemník městského úřadu – březen – 37 770 Kč 

Tajemník městského úřadu – duben – 37 770 Kč 

Tajemník městského úřadu – květen – 37 770 Kč 

Tajemník městského úřadu – červen – 37 770 Kč 

Tajemník městského úřadu – červenec – 37 770 Kč 

Tajemník městského úřadu – srpen – 37 770 Kč 

Tajemník městského úřadu – září – 37 770 Kč 

 

3. Střet zájmů místostarosty města a odměna jednatele společnosti Technické služby Žlutice 

Při současném výkonu funkcí místostarosty města a jednatele společnosti Technické služby Žlutice 

(TSŽ) se nejedná o střet zájmů ve smyslu zákona. Neexistuje žádná smlouva mezi městem a 

jednatelem společnosti TSŽ upravující výkon funkce jednatele nebo jeho odměňování. Jednateli 

společnosti TSŽ je interní smlouvou o výkonu funkce přiznána odměna ve výši 35 000 Kč. V 

samostatné příloze je doloženo usnesení a zápis z jednání rady města a jmenování jednatele. 

 

4. Nezveřejnění poskytnuté informace 

Jedná se o opomenutí povinného subjektu, které již bylo napraveno. V budoucnu budou informace 

povinným subjektem zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

5. Autorizace nebo doklad o délce praxe 

Jedná se o požadavek na poskytnutí informace, který se nevztahuje k činnosti povinného subjektu. 

Tuto informaci nemá povinný subjekt k dispozici. Za uvedenou oblast zodpovídá jednatel 

společnosti Technické služby Žlutice a nikoli rada města jako valná hromada společnosti. 

 

Město Žlutice obdrželo od žadatele M. P. žádost ze dne 29. 3. 2018 o doplnění a upřesnění 

poskytnutých informací ze dne 26. 3. 2019:   

1. žádost o doložení Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Žlutice včetně 

příloh,  

2. výhrady k obsahu zápisu a usnesení Rady města Žlutice RM-2015-13 ze dne 27. 4. 2015, 

3. požadavek na zdůvodnění zákonnosti rozhodnutí Rady města Žlutice ze dne 27. 4. 2015 a  
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4. žádost o sdělení místa zveřejnění poskytnuté informace umožňující dálkový přístup. 

Žadateli byly dne 2. 5. 2018 poskytnuty následující informace: 

1. Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Žlutice včetně příloh 

Požadovanou smlouvu Vám zasíláme v příloze. 

2. Výhrady k obsahu zápisu a usnesení Rady města Žlutice 

Povinnému subjektu v rámci poskytování informace nepřísluší posuzovat správnost či zákonnost 

jednání Rady města Žlutice. 

3. Zdůvodnění zákonnosti rozhodnutí Rady města Žlutice 

Povinnému subjektu v rámci poskytování informace nepřísluší posuzovat správnost či zákonnost 

jednání Rady města Žlutice. 

4. Místo zveřejnění poskytnuté informace dálkovým přístupem 

Informace je nebo bude v nejbližší době zveřejněna na adrese 

http://www.zlutice.cz/obcan/poskytnute-informace.htm 

 

Město Žlutice obdrželo dne 22. 10. 2018 od žadatele M. D. žádost o informace týkající se volně 

pobíhajících psů a koček, kastračního programu pro volně žijící kočky a způsobu financování 

tohoto programu, řešení zranění volně žijících ostatních živočichů, informace o čtečce čipového 

označení zvířat, způsobu hledání majitele nalezených psů a koček, umisťování, žádosti o 

poskytnutí kontaktů na osobu, která se stará o nalezené zvíře. Za rok 2016, 2017 a 2018 počty 

nalezených psů a koček, počty registrovaných psů, výše vybraných místních poplatků, počet 

podnětů podezření na týrání zvířat od r. 2016 dosud a způsob řešení podnětů, řešení volně 

pobíhajících psů dle závazné vyhlášky a počet uložených pokut, vymáhání nákladů po majitelích 

nalezených psů a koček. 

  Žadateli byly dne 21. 12. 2018 poskytnuty následující informace: 

1. Zajištění odchytu bezprizorních psů a fakturace 

Město Žlutice na tuto činnost nemá uzavřenou smlouvu, ale opakovaně spolupracuje s  panem 

Petrem Prokešem, IČO 02317435. V roce 2016 bylo za odchyt zaplaceno 12560 Kč, v roce 2017 

7010 Kč a v roce 2018 do 9. 11.  850 Kč. Faktury přikládáme. 

 

2. Zajištění odchytu bezprizorních koček a fakturace 

Město Žlutice zatím tuto problematiku s výjimkou kastračního programu neřešilo. 

 

http://www.zlutice.cz/obcan/poskytnute-informace.htm
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3. Kastrační program pro kočky 

Město Žlutice má zaveden kastrační program pro všechny kočky, majitelům se přispívá do výše 700 

Kč za kočku a do výše 350 Kč za kocoura. Evidujeme pouze souhrnné částky za provedení kastrací: 

10850 Kč v roce 2016, 20850 Kč v roce 2017 a 24550 Kč v roce 2018 do 9.11. 

 

4. Řešení zraněných volně žijících živočichů 

Město Žlutice zatím tuto problematiku neřešilo. 

 

5. Vlastnictví čtečky čipového označení zvířat 

Město Žlutice čtečku nevlastní, pouze psi jsou evidováni známkou s číslem. 

 

6. Informování o nalezených psech a kontaktování majitele 

Město Žlutice využívá neformálních informací jedné paní, která zná téměř všechny psy ve městě a 

okolí. Pokud se tímto způsobem nepodaří majitele nalézt, je pes vyfotografován a aktivní občané 

sdílejí jeho fotografii na svých facebookových profilech. 

 

7. Umisťování nalezených psů a koček 

Město Žlutice má vybudován nouzový psí kotec pro psy, jejichž majitel je znám nebo se najde 

během dvou dnů. V ostatních případech město spolupracuje s panem Petrem Prokešem, IČ 

02317435. V roce 2016 bylo za odchyt psů a jejich případné umístění zaplaceno 12560 Kč, v  roce 

2017 7010 Kč a v roce 2018 do 9. 11. 850 Kč. Faktury přikládáme. Odchyt toulavých koček město 

zatím neřešilo. 

 

 

8. Telefonní číslo kontaktní osoby 

Město Žlutice nemá ustanovenu konkrétní kontaktní osobu pro uvedenou problematiku, 

problematika se v praxi řeší spíše neformálně se zapojením několika zaměstnanců města a dalších 

lidí, kteří mají o uvedenou záležitost zájem a jsou zrovna k dispozici. Oficiálním kontaktem v případě 

nálezu zatoulaného zvířete v katastru města je buď podatelna Městského úřadu Žlutice nebo 

obvodní oddělení Policie ČR Žlutice. Tyto kontaktní telefony jsou uvedeny na webu, ale v praxi se 

příliš nevyužívají. 

 

9. Počet nalezených psů 

Město Žlutice neeviduje přesný počet nalezených psů v jednotlivých letech, jedná se cca o 10 
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případů ročně. V drtivé většině případů je majitel neformálně dohledán do druhého dne a městu 

nevznikají žádné výdaje. 

 

10. Počet nalezených koček 

Město Žlutice neeviduje v uvedeném období žádnou nalezenou kočku. 

 

11. Počet registrovaných psů a vybrané místní poplatky 

Město Žlutice eviduje ke 31.10.2018 359 plátců místního poplatku a 412 registrovaných psů. Za rok 

2016 bylo na místním poplatku vybráno 69848 Kč, za rok 2017 78507 Kč a za rok 2018  

do 30. 10. 69659 Kč. 

 

12. Počet podnětů a podezření na týrání zvířat 

Město Žlutice neeviduje v uvedeném období žádný oficiální podnět, který by se týkal podezření na 

týrání zvířat. Město není příslušným správním orgánem v této věci. Přesto se zabýváme neformálně 

v průměru cca 1 případem ročně, kdy prověřujeme situaci konkrétního zvířete nebo zvířat na 

základě neformálního sdělení. 

 

13. Řešení volně pobíhajících psů podle vyhlášky 

Město Žlutice v uvedeném období žádný případ volně pobíhajících psů podle schválené obecně 

závazné vyhlášky neřešilo a neuložilo žádnou sankci. 

 

14. Vymáhání nákladů po majitelích nalezených psů a koček 

Město Žlutice v uvedeném období žádné náklady nevymáhalo, buď žádné náklady nevznikly (pes 

byl pouze krátkodobě umístěn v nouzovém kotci), nebo se majitele odchyceného zvířete 

nepodařilo dohledat. 

 

Město Žlutice obdrželo dne 30. 11. 2018 od žadatele FINELINER, z.s.  žádost o vyplnění 

přiloženého dotazníku. 
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Žadateli byly dne 21. 12. 2018 poskytnuty následující informace: 

 

DOTAZNÍK – KASTRAČNÍ PROGRAM 
 

 

1. Má vaše město/obec kastrační program pro 
kočky? 

ANO 

 
V případě, že odpovíte na otázku 1. „ANO“, odpovězte na následující otázky. 

 
2. Od kterého roku funguje ve vašem městě/obci 

kastrační program? 
2013 

3. Komu je váš kastrační program určen? 
Např. majitelům zvířat, útulkům. 

Majitelům zvířat 

4. Přispíváte na kastrace pouze obecním 
útulkům, nebo na příspěvek dosáhnou 
jakékoliv útulky, depozita nebo spolky, které 
působí ve vašem katastrálním území? 

Přispíváme pouze majitelům zvířat  

5. Přispíváte na kastrace i soukromým osobám? 
Pokud ano, tak za jakých podmínek. 

Ano, po předložení dokladu o provedení 
kastrace 

6. Musí lidé prokázat, že jsou majitelé kočky 
ke/po kastraci, nebo přispějete i na kastraci 
jakékoliv toulavé kočky, kterou lidé donesou k 
veterináři? 

Nemusí prokazovat 

7. Jakou částkou přispíváte na kastraci jedné 
kočky/kocoura? 

Do výše 800 Kč/kočka, 500 Kč/kocour 

8. Liší se výše příspěvku pro útulky a soukromé 
osoby? Pokud ano, uveďte jednotlivé částky. 

Přispíváme pouze majitelům zvířat 

9. Přispíváte na kastraci, kterou provedl 
kterýkoliv veterinář, nebo máte 
nasmlouvaného konkrétního veterináře? 
Prosím jmenujte. 

Kterýkoliv veterinář 

10. Jakou formou na kastrace přispíváte? 
a) Přímo lidem po předložení potvrzení od 

veterináře. 
b) Konkrétnímu veterináři na základě jeho 

hlášení. 

Přímo lidem po předložení potvrzení 

11. Pokud přispíváte soukromým osobám, které 
přinesou na úřad potvrzení od veterináře, jak 
staré může toto potvrzení být? 

Nerozhoduje 

12. Kolik soukromých osob ročně využije váš 
kastrační program? Údaje uveďte od roku 
2012 včetně letošního roku. Uveďte po 
jednotlivých letech. 

Evidujeme pouze celkový příspěvek 
2016 – 10850 Kč, 2017 – 20850 Kč, 2018 
(do 9.11.) – 24550 Kč 



 
  

  

Město Žlutice  ondrej.fabera@zlutice.cz IČ: 00255181 

Velké náměstí 144  T: +420 353 393 187  DIČ: CZ00255181 

364 52 Žlutice  M: +420 724 770 169  Bankovní spojení (ČS): 0800413399/0800 

 

www.zlutice.cz 

13 Na kolik koček bez rozdílu pohlaví jste poskytli 
příspěvek od roku 2012 včetně letošního roku. 
Uveďte po jednotlivých letech. 

Evidujeme pouze celkový příspěvek 
2016 – 10850 Kč, 2017 – 20850 Kč, 2018 
(do 9.11.) – 24550 Kč 

14. Jakým způsobem informujete občany o vašem 
kastračním programu a možnostech jeho 
využití? 

Žlutický zpravodaj, banner, soukromé 
facebookové účty aktivních občanů 

 
 
V případě, že odpovíte na otázku 1. „NE“, odpovězte na následující otázky. 

 
2. Jakým způsobem řešíte situaci toulavých 

koček ve vaší obci? 
- 

3. Uvažovali jste o vzniku kastračního programu 
ve vaší obci? Z jakých důvodů jste jej 
nerealizovali? 

- 

4. Jakou roční částkou přispívá Vaše obec na 
řešení situace bezprizorních psů a koček? 

- 

 

 


