Dobrý den obracím se na vás s násl. prosbou o vaši odpověď. Odpověď pošlete písemně do datové schránky.
Potvrďte vaším záznamem toto samotné písemné podání a přiložte elektronicky naskenovanou kopii k vaší
odpovědi.
Jakých částí ulic se v k.ú. dotkne oprava, výstavba chodníků, kolik má úseků a o jaké
je celkové délce oprav chodníku, která stavební firma stavbu provádí, kdy proběhlo první
stavební řízení o vydání stavebního povolení byla sepsána smlouva o zhotovení díla žádám
o připojení jedné kopie smlouvy, na jakou finanční částku je celá výstavba chodníku
odhadována, který odhadce odhadoval odhad ceny výstavby chodníků, od kdy výstavba
začala a kdy má být výstavba ukončena
Jaký typ, druh sociální služby poskytuje Obec občanům. Jaké nabízí poskytování sociálních
služeb. Má Obec nějakou svoji žádost, žádám o připojení jedné kopie žádosti,
formuláře a kam ji mám případně doručit.
Obec kolik eviduje svých OZV obecně závazných vyhlášek, kdy byla sepsaná první
obecně závazná vyhl.. Do kdy trvá doba účinnosti, platnosti vyhl.. A čeho se vydané OZV
obecně závazné vhl. týkají. Název a typ vhl.. Jaké Obec eviduje zákonem stanovené poplatky
a jak je stanoven sazebník cen, název, cena a typ poplatku.
Obec kolik eviduje od roku 2015 do roku 2019 veřejných zakázek v jakých celkově
nejvyšších finančních nákladech a čeho se zejm. týkají.
Jaký typ, druh služby občanům Obec poskytuje, nabízí. Název a typ poskytovaných služeb
občanům.
Jaké Obec nabízí turistické možnosti, tipy na výlet, ubytování, stravování v obci, jaké
jsou možnosti nákupu zákl.zboží.
Jaké jsou v obci firmy a podnikatelé.
Jaké další obce spadají do územního obvodu obce.
Kolik má k.ú. pozemků k pronájmu v jaké celkové ceně, typ a název pronájmu
pozemků. Kolik eviduje k.ú. obce neznámých majitelů pozemků.
Za jakých podmínek Obec dbá podmínky požární bezpečnosti v období zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru co se rozumí místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období
nadměrného sucha. Z jakých částí k.ú hasiči odebírají, přijímají vodu.
Svazek obcí jaký je název do jakého územního obvodu spadá. Jak vysoké má finanční
náklady provozu za roky 2015 až 2020.
Sepsáno 4. 8. 2020, podepsáno a odesláno datovou schránkou
Děkuji vám. S pozdravy.
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17. 8. 2020
Mgr. Florešová
577 004 815
osp1@mesto-slavicin.cz

Žádost o poskytnutí informací - odpověď
Na Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 8. 2020 Vám zasíláme odpovědi na jednotlivé dotazy:
1. Jakých částí ulic se v k.ú. dotkne oprava, výstavba chodníků, kolik má úseků a o jaké je
celkové délce oprav chodníku, která stavební firma stavbu provádí, kdy proběhlo první
stavební řízení o vydání stavebního povolení byla sepsána smlouva o zhotovení díla žádám o
připojení jedné kopie smlouvy, na jakou finanční částku je celá výstavba chodníku
odhadována, který odhadce odhadoval odhad ceny výstavby chodníků, od kdy výstavba
začala a kdy má být výstavba ukončena.
Veškeré veřejné zakázky na chodníky s cenou nad 500 tis. Kč bez DPH jsou dohledatelné na profilu
zadavatele https://tenderarena.cz/#/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000710 včetně
smluv o dílo. Zakázky na chodníky s hodnotou nižší než 500 tis. Kč bez DPH jsou zpravidla
zadávány společnosti Služby města Slavičína, s.r.o. na základě vertikální spolupráce dle §11
Zákona o veřejných zakázkách. Odhad ceny provádíme na základě veřejně dostupných ceníků
(RTS, URS), případně vycházíme z položkových rozpočtů, které jsou součástí projektové
dokumentace. V současné chvíli probíhá oprava části chodníku na ulici Komenského spolu s
vybudováním místa pro přecházení. Žádné další opravy ani budování chodníků nejsou na letošní rok
plánovány.
2. Jaký typ, druh sociální služby poskytuje Obec občanům. Jaké nabízí poskytování sociálních
služeb. Má Obec nějakou svoji žádost, žádám o připojení jedné kopie žádosti, formuláře a
kam ji mám případně doručit.
Ve Slavičíně provozuje sociální služby pro seniory zejména Charita Slavičín, která zabezpečuje
pečovatelské služby včetně dovážky obědů, domácí zdravotní péči, osobní asistenci, provozuje
denní centrum Maják, sociálně terapeutickou dílnu a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Pro
potřebné klienty zajišťuje finanční i materiální pomoc.
V městské nemocnici Slavičín je zřízena služba - sociální lůžko.
Žádost o poskytnutí sociální služby: https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/mestskanemocnice/socialni-sluzby/
3. Obec kolik eviduje svých OZV obecně závazných vyhlášek, kdy byla sepsaná první obecně
závazná vyhl.. Do kdy trvá doba účinnosti, platnosti vyhl.. A čeho se vydané OZV obecně
závazné vhl. týkají. Název a typ vhl..
Lze nalézt na: https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/dokumenty/pravni-predpisymesta.html
4. Jaké Obec eviduje zákonem stanovené poplatky a jak je stanoven sazebník cen, název, cena
a typ poplatku.
• Poplatek ze psů, sazba poplatku dle OZV/1/2018 o místním poplatku ze psů https://www.mestoslavicin.cz/cs/mesto-slavicin/dokumenty/pravni-predpisy-mesta.html

•
•

Poplatek za užívání veřejného prostranství, sazba poplatku dle OZV/3/2015 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/dokumenty/pravnipredpisy-mesta.html
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mestsky-urad-slavicin/odborymestskeho-uradu/odbor-zivotniho-prostredi-a-spravy-majetku.html

5. Obec kolik eviduje od roku 2015 do roku 2019 veřejných zakázek v jakých celkově nejvyšších
finančních nákladech a čeho se zejm. týkají.
Veškeré veřejné zakázky s vyšší hodnotou jsou dohledatelné na webu města v sekci “Veřejné
zakázky” případně na profilu zadavatele https://tenderarena.cz/#/dodavatel/seznam-profiluzadavatelu/detail/Z0000710 včetně finančních nákladů. Veřejné zakázky vyšší hodnoty se týkají
primárně rekonstrukcí staveb ve vlastnictví města a oprav místních komunikací a chodníků.
Průměrný počet veřejných zakázek za rok je cca 35 - 40.
6. Jaký typ, druh služby občanům Obec poskytuje, nabízí. Název a typ poskytovaných služeb
občanům.
Veškeré služby jsou uvedeny na webových stránkách města pod odkazy po levé straně
https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mesto-slavicin/#sek29313
https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mestske-infocentrum/
7. Jaké Obec nabízí turistické možnosti, tipy na výlet, ubytování,
viz odkaz: https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mestske-infocentrum/#sek23714
stravování v obci: Vývařovna Malaník Libor, Restaurace Záložna, Pizza a steak Grunt, Zámek
Wichterle, BAY DONER KEBAP Slavičín
jaké jsou možnosti nákupu zákl. zboží: Potraviny Malychová, prodejna Tesco, Albert, Potraviny Hruška, COOP, Potraviny smíšené zboží MONA, Potraviny Vlárka - Dana Garajová
Lze nalézt také na:
https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mestske-infocentrum/databaze-sluzeb-obchodu-firem/
8. Jaké jsou v obci firmy a podnikatelé.
Lze nalézt na:
https://www.mesto-slavicin.cz/cs/mestske-infocentrum/databaze-sluzeb-obchodu-firem/
Přesnou evidenci podnikatelů vede Živnostenský úřad Luhačovice.
9. Jaké další obce spadají do územního obvodu obce.
Hrádek na Vlárské dráze, Divnice, Nevšová
10. Kolik má k.ú. pozemků k pronájmu v jaké celkové ceně, typ a název pronájmu pozemků. Kolik
eviduje k.ú. obce neznámých majitelů pozemků.
Město Slavičín nemá stanoven ceník za pronájem nebo prodej pozemků, vždy se vychází k aktuální
tržní ceny (znalecké posudky, vyjádření k ceně obvyklé). Rozhodující je především skutečnost, kde
se pozemek nachází, jaký je to typ pozemku, jeho výměra, velikost atd. Rada města Slavičín, která
rozhoduje o pronájmu pozemků na území města Slavičína vždy posuzuje každou jednotlivou žádost
o pronájem individuálně.
Veškeré informace o nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků na území města Slavičína
naleznete na stránkách UZSVM https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastniciup-brno (příloha Zlín.xls)
11. Za jakých podmínek Obec dbá podmínky požární bezpečnosti v období zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru co se rozumí místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období
nadměrného sucha. Z jakých částí k.ú hasiči odebírají, přijímají vodu.

Vše je uvedeno v obecně závazné vyhlášce č. OZV/1/2010 – viz odkaz:
https://www.mesto-slavicin.cz/filemanager/files/30016.pdf
12. Svazek obcí jaký je název do jakého územního obvodu spadá. Jak vysoké má finanční
náklady provozu za roky 2015 až 2020.
Město Slavičín není zakladatelem svazku obcí.

S pozdravem,

Mgr. Iva Florešová
vedoucí odboru

