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Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 28. 2. 2017 od R. M., (dále jen „žadatel“) 

žádost o informace podle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Žadatel požaduje zpřístupnění následujících informací:  

- seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel 

účtů (včetně čísel příslušných účtů) 

- darovací smlouvu (naskenovanou) uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je 

územně samosprávný celek dárce. Žadatel požaduje smlouvu, která byla uzavřena jako 

poslední vzhledem k datu odeslání jeho žádosti. 

Dne 13. 3. 2017 žadatel obdržel odpověď, kdy k jednotlivým bodům jeho žádosti bylo 

poskytnuto následující: 

1. Seznam všech aktivních bankovních účtů kde jsme jako ÚSC majiteli: 

 Základní běžný účet, KB, a.s. číslo účtu:12127391/0100 

 Běžný účet sociálního fondu, KB, a.s. číslo účtu: 35-9548550287/0100  

 Dlouhodobý úvěr, KB, a.s. číslo účtu: 35-866991597/0100  

 Základní běžný účet, ČS, a.s. číslo účtu: 862184309/0800 

 Běžný účet, ČS, a.s. číslo účtu: 35-862184309/0800 hospodářská činnost 

 Běžný účet, ČS, a.s. číslo účtu: 9021-862184309/0800 hospodářská činnost 

 Běžný účet, ČNB, číslo účtu: 94-2519391/0710 dotační 

 

2. V příloze posíláme naskenovanou darovací smlouvu uzavřenou dle zákona č. 89/2012, Sb., 

kde je obec dárce. 



Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 22. 3. 2017 od AMA s.r.o., Voroněžská 

144P/20, 460 01 Liberec, IČ: 61327557 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Žadatel požaduje zpřístupnění následujících informací:  

- Investiční plány města pro rok 2017, resp. seznam investičních/stavebních projektů či 

rekonstrukcí, které město plánuje uskutečnit v roce 2017-2020.  

Dne 22. 3. 2017 žadatel obdržel odpověď, kdy mu byly vypsány investiční akce pro rok 2017: 

 Oprava a dostavba vodovodu v osadě Háje 

 Oprava vodovodu v ulici Kladenská 

 Průběžné opravy úpravy vody 

 Výměna povrchu chodníku 

 Opravy bytů – již probíhá 

 Oprava střechy ČOV – již probíhá 

 Údržba veřejných prostranství – již probíhá 

 Informační systém – směrovky a informační tabule 

 Oprava schodů zvonice 

 Oprava kapličky 

 Zateplení a výměna střechy hasičské zbrojnice 

Plánované termíny nejsou pevně stanoveny. Akce bychom chtěli zrealizovat do konce roku 

2017. Jejich realizace je vázána i na to, jak budeme úspěšní v získávání dotací. Náklady jsou 

stanoveny až před realizací akce, dle výsledku výběrového řízení na dodavatele. Plánované 

částky na jednotlivé investice jsou uvedené ve zveřejněném rozpočtu města. 

 



Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 22. 3. 2017 od Instav Media s.r.o., Nádražní 

762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 03441725 (dále jen „žadatel“) žádost o informace 

podle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Žadatel požaduje zpřístupnění následujících informací:  

- Investiční plány města pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou 

plánovány městem na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných 

veřejných rozpočtů.  

Dne 22. 3. 2017 žadatel obdržel odpověď, kdy mu byly vypsány investiční akce pro rok 2017: 

 Oprava a dostavba vodovodu v osadě Háje 

 Oprava vodovodu v ulici Kladenská 

 Průběžné opravy úpravy vody 

 Výměna povrchu chodníku 

 Opravy bytů – již probíhá 

 Oprava střechy ČOV – již probíhá 

 Údržba veřejných prostranství – již probíhá 

 Informační systém – směrovky a informační tabule 

 Oprava schodů zvonice 

 Oprava kapličky 

 Zateplení a výměna střechy hasičské zbrojnice 

  

Plánované termíny nejsou pevně stanoveny. Akce bychom chtěli zrealizovat do konce roku 

2017. Jejich realizace je vázána i na to, jak budeme úspěšní v získávání dotací. Náklady jsou 

stanoveny až před realizací akce, dle výsledku výběrového řízení na dodavatele. Plánované 

částky na jednotlivé investice jsou uvedené ve zveřejněném rozpočtu města. 

 



Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 16. 6. 2017 od Českomoravská světelná s.r.o., 

Bohumilice 112, 691 72   Klobouky u Brna, IČ: 27564304 (dále jen „žadatel“) žádost o 

informace podle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Žadatel požaduje poskytnutí základních informací o soustavě veřejného osvětlení ke dni        

1. 5. 2017 dle formuláře, který obsahuje šestnáct otázek.  

Dne 16. 6. 2017 žadatel obdržel odpověď s vyplněným formulářem viz další strana. 

 

 









Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 4. 7. 2017 od REMA AOS, a.s., Antala 

Staška 510/38, 140 00 Praha 4, IČ: 04675151 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle 

zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Z důvodu nabídky žadatele poskytnout obcím alternativní možnost spolupráce při zajišťování 

zpětného odběru obalů, třídění odpadů a obalů a rozvoj sběrné sítě pro třídění odpadů z obalů.  

Z uvedeného důvodu se žadatel dotazuje, zda by naše obec: 

1. uvítala vstup další autorizované obalové společnosti na trh v České republice, 

která by přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby 

zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů; 

a pokud ano, zda by 

2. měla zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. a za tím účelem byla ochotna uzavřít 

smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné 

spolupráci a zajištění veřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností od 

nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace pro REMA AOS, a.s. 

Dále žadatel požádal o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím: 

1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na 

současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající 

autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s. či jiný subjekt 

2. zda existuje jakékoliv smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli 

okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv 

bránící či komplikující 

a pokud ano, 

co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho 

doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na 

konkrétní právní skutečnost, ze kterých tuto skutečnost dovozujete).  

Dne 19. 7. 2017 žadatel obdržel odpověď, kdy k jednotlivým bodům jeho žádosti bylo 

poskytnuto následující: 

1. Město Krásno nemá problém se vstupem další autorizované obalové společnosti na trh 

v České republice 

2. Město Krásno nemá zájem o spolupráci s další firmou. 

 

V souvislosti s poskytnutím informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme 

následující: 

1. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřená mezi     

městem a AOS EKO-KOM, a.s., nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce 



mezi městem a jinou AOS a není povinna při jednání s jinou firmou stávající firmu 

informovat. 

2. Vzájemné závazky města a EKO-KOM, a.s. se řídí uzavřenou smlouvou, kterou 

případně můžeme zaslat k nahlédnutí. 

 

 



Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 3. 8. 2017 od Rödl & Partner, advokáti, 

v.o.s., Platnéřská 2, 110 00   Praha 1 v právním zastoupení společnosti KMK GRANIT, a.s. se 

sídlem Krásno, Mírová 545, PSČ 357 47, IČ: 46884556 (dále jen „žadatel“) žádost o 

informace podle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Žadatel požaduje poskytnutí kopií všech v současné době platných smluv k nájmu pozemků 

města Krásno, které město Krásno jako jejich pronajímatel uzavřelo s podnikajícími subjekty. 

Dne 3. 8. 2017 žadatel obdržel odpověď, kdy mu byly zaslány kopie platných smluv k nájmu 

pozemků města Krásno, které město Krásno jako pronajímatel uzavřelo s podnikatelskými 

subjekty dle níže uvedeného: 

- kopie Smlouvy na umístění zařízení na části pozemku ze dne 19.6.2003 a dodatků č. 1 

ze dne 27.6.2005 a č.2 ze dne 17.4.2007 ke Smlouvě se Zařízením služeb pro 

Ministerstvo vnitra, p.o.  

- kopie Smlouvy o nájmu pozemku č. 92 uzavřenou s podnikající fyzickou osobou 

panem Richardem Vansem ode dne 24. 1. 2014 

- kopie Smlouvy o nájmu pozemku č. 116 uzavřenou se společností NADE, s.r.o. dne 

25. 6. 2014 

- kopie Smlouvy o nájmu (pachtu) pozemku č. 150 uzavřenou s Lesní společností 

Bečov, s.r.o. dne 5. 11. 2015 

- kopie Smlouvy o nájmu (pachtu) pozemku¨č. 117/1-2015 uzavřenou se společností 

NADE, s.r.o. dne 12. 11. 2015 
 

 



Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 16.8.2017 od Kross, s.r.o., Blatenská 

13/2169, 148 00 Praha 11, IČ: 604 73 274 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Žadatel požaduje zodpovězení otázek ohledně přítomnosti škodlivých ptáků ve městě Krásno:  

Žadateli byly poskytnuty tyto informace: 

1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky? 

– NE 

2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak – jak? – NE 

3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“? – NE 

4) Poskytuje vaše obec dotace na ochranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či 

zemědělcům? – NE 

5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky? - NE 

 

 



Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 14. 9. 2017 od CODES CZ s.r.o., M. 

Gorkého 421, 541 01   Trutnov, IČ: 27536734 (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle 

zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Žadatel požaduje v souvislosti s plánovaným Zákonem o sociálním bydlení poskytnutí 

informací dle přiloženého dotazníku. 

Dne 14. 9. 2017 žadatel obdržel odpověď formou vyplněného dotazníku, viz další strana. 

 

 





Město Krásno (dále jen „Město“) obdrželo dne 31. 10. 2017 od Fórum 50%, o.p.s., V Luhu 

715/6, 140 00   Praha 4, IČ:  (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zák. č.106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Žadatel požaduje o zpřístupnění následující informace: jméno a příjmení všech uvolněných 

zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvu města Krásno 

Dne 31. 10. 2017 žadatel obdržel odpověď, že v zastupitelstvu města Krásno máme pouze 

jednoho uvolněného zastupitele, a to pana Josefa Havla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


