
Žádost o poskytnutí informace o svobodném přístupu k informacím ze dne 
4.7.2017 
 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Magistrát města Pardubic, 
(dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na úklid kancelářských budov, které 
užíval povinný v letech  2014, 2015, 2016:: 

1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným? 

2. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov?  

3. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje? 

4. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 

2015 a v roce 2016. 

5. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 2015 

a v roce 2016.  

6. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 2014, 

2015 a v roce 2016, vybrány a kdy se tak stalo. 

 
 
Odpověď ze dne 24.7.2017 
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 4.7.2017 o svobodném přístupu k informacím o 
sdělení informací o nákladech na úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2014, 2015, 2016 
Vám níže zasíláme požadované odpovědi. 
 
Ad 1. 
Magistrát města Pardubic úřaduje v těchto budovách:  
Ve vlastním majetku: Pernštýnské nám. 1,3, 4 Pernštýnské nám. 54, Štrossova 44, Gorkého 489, ul.  
17. listopadu 303, U Divadla 828 
Pronajaté prostory: Pernštýnské nám. 117, nám. Republiky 12, Průmyslová 381 
 
 
Ad 2.  
Pernštýnské nám. 1, 3, 4    4.254 m2 
Pernštýnské nám. 54      550 m2 
Štrossova 44              2.795 m2 
U Divadla 828            2.531 m2 
Gorkého 489              738 m2 
17. listopadu 303         520 m2 
Pernštýnské nám. 117    217 m2 
nám. Republiky 12  1.792 m2 
Průmyslová 381  369 m2 
 
 
Ad.3 
Počet zaměstnanců: 2014 – 351 
   2015 - 361 



   2016 – 371 
 
 
Ad 4. 
Náklady na úklid zajišťujeme vlastními zaměstnanci a sledujeme pouze celkové náklady, ne rozdělené na 
budovy. 
 
Náklady v letech 2014, 2015 a 2016: (rozumí se mzdové (bez odvodů) a materiálové náklady celkem) 
 
2014:  mzdové náklady 1.329.822,- Kč 
 materiálové náklady 240.971,- Kč 
 
2015:  mzdové náklady 1.439.074,- Kč 
 materiálové náklady 283.079,- Kč 
 
2016:  mzdové náklady 1.395.690,- Kč 
 materiálové náklady 300.651,- Kč 
 
V objektech Průmyslová 381 a nám. Republiky 12 je úklid součástí nájmu.  
 
 
Ad 5. a 6. 
Úklid zajišťujeme vlastními zaměstnanci. 
 

 
 


