
Ad 1) Město jako vlastník dotčených nemovitostí má právo souhlasit s přihlášením jakékoliv 
osoby k trvalému pobytu do budovy v režimu zákona č. 133/2000 Sb. jako každý jiný vlastník 
objektu. 

Ad 2), 3) Viz přílohu č. 1. 

Ad 4), 5) Máme k dispozici pouze souhrnná data za obě ubytovny: 
2005 – správní poplatek ve výši Kč 34,0 tis. 
2006 – dar ve výši Kč 657,0 tis. 
2007 – dar ve výši Kč 1,0 tis.  

Ad 6) 986 

Ad 7), 8), 9) daňové příjmy za období let 2005-2007: 
Rok 2005 : 716 070 198,30 Kč (počet obyvatel: 89090) … na jednoho obyvatele 8 037,6 Kč 
Rok 2006 : 701 795 434,36 Kč (počet obyvatel: 88837) … na jednoho obyvatele 7 899,81 Kč 
Rok 2007 : 766 108 311,81 Kč (počet obyvatel: 88661) … na jednoho obyvatele 8 640,87 Kč 
 
Nicméně na tyto finance nemá vliv jenom počet obyvatel ve městě, ale zejména celostátní 
výběr daní.  
 
Ad 10) Nevedeme evidence, které by nám umožňovaly na toto kvalifikovaně odpovědět. 

Ad 11), 12) Toto byla jedna „akce“, další podobné akce ve vztahu k jiným nemovitostem se 
nevyhlašovaly. 

Ad 13) Nebylo samostatně sledováno (vlivů a proměnných s dopadem na finance města je 
mnoho), kvalifikovanou odpověď nelze poskytnout. 

Ad 14) Takovou informaci nemáme k dispozici. 

Ad 15) Prakticky nikdo, respektive naprosto zanedbatelné procento. Nelze zpětně zjistit, ani 
se toto nesledovalo. Odhadem maximálně do 5 %. 

Ad 16) Není k dispozici. Nevedeme, a podle zákona ani nemůžeme vést takového srovnávací 
evidence. 

Ad 17) EO? – Rozpočet nestanoví, které „konkrétní peníze“ jsou na co použity. Peníze jsou 
generika, kdy jeden „balík“ tvoří příjmovou stránku rozpočtu a jiný „balík“ tvoří výdajovou 
stránku rozpočtu.  

Ad 18) Těžko po takové době odpovědět, každopádně lze uvést informaci, že na příslušných 
zprávách do rady a zastupitelstva města byl jako předkladatel uveden Ing. Stříteský, 
zpracovatelem byl Mgr. Růžička. 

Ad 19) Žádné. Nejsou evidovány žádné odměny vyplacené v souvislosti s právě touto akcí. 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – tabulka s počty přihlášených občanů 
 
 


