
V souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje 

Úřad Městského obvodu Pardubice VII výroční zprávu o své činnosti v oblasti 

poskytování informací podle výše uvedeného zákona za rok 2018. 

 
 
Počet podaných žádostí: 

 
5 

 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

 
              0 

 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 

 
0 

 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve 
věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a 
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil 
v souvislosti se soudními řízeními o právech a 
povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně 
nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na 
právní zastoupení -§ 18 odst.1, písm. c). 
 

 
neproběhl žádný soudní přezkum 

 
Počet poskytnutých výhradních licencí, včetně 
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 
 

 
   0 
 

 
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich 
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení. 
 

 
 

0 

 
Další informace vztahující se k uplatňování 
tohoto zákona 
 

 
0 
 

 
 
V roce 2018 obdržel Úřad Městského obvodu Pardubice VII 5 žádostí uplatněných v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
 

Podrobné informace: 

1/2018 ***  
 Předmětem podané žádosti je poskytnutí informace: 

1. Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu 

České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018  

2. Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých 

3. Celkový počet zapůjčený kusů  výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech 

tiskáren. 

4. Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017 

5. Cena za prezidentské volby 2018  

Odpovědí se zabývala kancelář Úřadu Městského obvodu Pardubice VII. Informace je 

následující.  

Ad1/ firma Tomáš Beran, Pardubice pro volby Parlament ČR i Prezident ČR 

Ad2/ pronájem výpočetní techniky včetně instalace programu ČSÚ a zajištění fungování 

techniky ve dnech voleb 

Ad3/ 6ks sestavy (PC/notebook + tiskárna) 

Ad4/ 6000,- Kč 
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Ad5/ 18000,- Kč  
 

2/2018 *** 

Předmětem žádosti bylo následující (citace): „Chtěl bych Vás požádat o důvodovou zprávu k 

individuálním dotacím schválených usnesením č.: 639/53-1/2018 Rady MO Pardubice VII pro 

pana *** (10 500 Kč) a pana *** (5 000 Kč)“. 

Odpovědí se zabývala kancelář Úřadu Městského obvodu Pardubice VII. Informace je 

následující (výpis důvodové zprávy dle požadované informace). 

Důvodová zpráva: 
V souladu s čl. 2, bod 3 schváleného Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského 

obvodu Pardubice VII (dále jen program) byly podány žádosti o individuální dotaci 

z rozpočtu Městského obvodu. Žádosti byly posouzeny dle výše uvedeného programu a jsou 

přílohou této zprávy. Žadatelé v nich specifikují účel žádosti včetně výše požadované dotace. 

1. Pan *** jako fyzická osoba organizuje pro skupinu cca 15 osob v rámci pardubické 

malé kopané celoroční zápasy a turnaje. Žádá o dotaci ve výši 12000Kč s účelem na 

startovné ligy, členské příspěvky pro Pamako, startovné na turnaje, nákup míče a 

rukavice pro hráče (viz žádost). V roce 2017 činila dotace 9000Kč. Členské příspěvky 

jiné organizaci navyšují její jmění a toto není předmětem dotací (viz Program). 

Navrhujeme proto výši dotaci v maximální výši 10500Kč (bez členských příspěvků). 

2. Pan *** jako fyzická osoba organizuje pro skupinu cca 8 osob (organizovaných pod 

UŠO – unie šipkových organizací) sezónní turnaje a zápasy, které se hrají v Rosicích. 

Žádá o dotaci ve výši 5000Kč na nákup dresů (viz žádost). V minulých letech nebyla 

podána žádná žádost, jedná se o první. 
 

3/2018 *** 

Předmětem žádosti bylo následující – „Prosím o zaslání soupisu všech stromů vysazených na 

veřejných prostranstvích ve správě městského obvodu v letech 2013–2018, který bude 

zahrnovat informace o taxonu, roku výsadby, místě a rozsahu veškeré dosavadní péče 

(provedené výchovné řezy, četnost a množství zálivky, kontrola a odstranění kotvení, údržba 

výsadbové mísy apod.).“ 

Vyřízení žádosti se zabývala kancelář úřadu, byla požadována úhrada za vyhledání informací, 

která od žadatele nebyla zaplacena a žádost byla v souladu se zákonem odložena. 

 

4/2018 *** 

Předmětem žádosti bylo následující - „Kopie či zapůjčení originálů voliči vyplněných 

hlasovacích lístků určených pro volby do Zastupitelstva města Pardubic konaných dne 5. a 6. 

října 2018 ve volebních okrscích č. 7001-7006. Žadatel si kopie těchto lístků udělá na své 

náklady“. 

Žádost se dle § 14 odst. 5 písm. c) „zákona“ nevztahuje k působnosti povinného subjektu a 

byla odložena. 

 

5/2018 *** 

Předmětem žádosti bylo následující - vyplnění přiloženého dotazníku ve věci kastračního 

programu pro kočky. 
DOTAZNÍK – KASTRAČNÍ PROGRAM 

 

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

NE 

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

2. Od kterého roku funguje ve vašem městě/obci 
kastrační program? 
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3. Komu je váš kastrační program určen? 
Např. majitelům zvířat, útulkům. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

veterináře. 
b) Konkrétnímu veterináři na základě jeho 

hlášení. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

2. Jakým způsobem řešíte situaci toulavých koček 
ve vaší obci? 

Městský obvod Pardubic VII nemá Statutem 
města svěřen výkon této činnosti. 

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

0 

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

0 

 
 
 
 


