
ŽÁDOST ze dne 08.10.2019  
 
 
Dobrý den pane Tajemníku. 
 
Na červnovém zasedání zastupitelstva města, v souvislosti s debatou o náhlém podražení 
investice do nové školky, jsem se dotazoval pana Starosty na výši odměny pro najeté 
"grantové agentury/agenturu" které pro město externě zajišťují žádosti o dotace z veřejných 
zdrojů. Také jsem se dotázal zda je pravdivá informace o 10% provizi a také proč si tuto 
agendu město nezajišťuje skrze vlastní zaměstnance z odboru zprávy majetku.  
Pan starosta mi odpověděl že neví a veřejně přislíbil odpovědět dodatečně.  
Jelikož tak neučinil, zopakoval jsem otázku na záříovém zasedání zastupitelstva.  
Zde mi pan Starosta odpověděl, že provize pro agenturu činí pouze 2% ZE ZÍSKANÝCH 
prostředků a že město nemá personální možnosti si činnost zajišťovat samo po odchodu Mgr. 
Marka Hartycha a poté pokračoval sebeprezentací.  
Jelikož jsem si nebyl jistý zda pan Starosta úmyslně neodpověděl pouze částečně, znovu jsem 
se ho zeptal zda grantová agentura tedy skutečně bere pouze 2% a nebere žádný jiný paušál a 
podobně.  
Pan Starosta pak tedy doplnil svou informaci, tedy že tato agentura bere ještě měsíční paušál v 
částce 25.000,- korun a celou věc opět rychle zapovídal a odvedl pozornost od toho, že jeho 
původní odpověď-vyčíslení nebylo úplné..  
Vzhledem k tomuto, i předcházejícímu, jednání pana Starosty jsem pojal určitou nedůvěru k 
jeho slovům, a to i tehdy když to co říká zní logicky a zajímavě, avšak není to v tu chvíli 
podložené. 
Proto Vás nyní pane Tajemníku dle zákona č. 106-1999 Sb. žádám o následující informace: 
 
1) žádám o informace kdy odešel z úřadu panem starostou zmiňovaný Mgr. Hartych a zda 
kdy bylo jeho místo doobsazeno, resp. také zda pracovníci Odboru správy majetku v tuto 
chvíli zpracovávají pro město podobnou agendu a zda jsou schopni zajistit činnosti které nyní 
město předává "grantové agentuře" pana Starosty. 
Odpověď na tuto otázku samozřejmě můžete postoupit přímo k vedoucímu příslušného 
odboru nebo jak uznáte za potřebné. 
 
2) žádám Vás o zaslání všech smluv týkající se spolupráce města s touto panem Starostou 
zmiňovanou či jinou "grantovou agenturou" 
 
3) Vás žádám o soupis částek proplacených této "grantové agentuře", vždy prosím včetně data 
odeslání z městského účtu, informace (název) projektu kterého se tato odměna týkala a pro 
kontrolu také částku ze které byla odměna vyčíslena a prosím včetně data kdy tato částka 
přišla na účet města.  
 
Předem Vám velmi děkuji za Vaše odpovědi, 

 
Občan města Varnsdorf 
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Poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím 

Oznámení o výši úhrady podle § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Vážený pane

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k 

informacím), Vám sdělujeme k jednotlivým dotazům následující: 

 

1) Mgr. Marek Hartych ukončil pracovní poměr na Městském úřadě Varnsdorf k 30.11.2015. 

Pozici projektového manažera od ledna 2016 zastává paní Eva Kunčarová z odboru správy 

majetku a investic, přičemž dotační agendou se částečně zabývá i každý investiční referent. 

Vzhledem k tomu, že grantová politika vedení města je využívat v maximální míře všech 

dotačních titulů, spolupracuje město Varnsdorf při podávání žádostí a administraci projektů s 

externími subjekty. 

 

2) a 3) S ohledem na rozsah požadovaných informací a dobu, po kterou bude nutné informace 

vyhledat, utřídit a individuálně zpracovávat, je zřejmé, že poskytnutí těchto informací by 

představovalo časově náročnou činnost, která se vymyká běžnému poskytnutí informací 

úřadem, tedy nikoli běžnou, nezatěžující součást obvyklé agendy. 

 

Sdělujeme Vám, že poskytnutí těchto informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady 

a to ve výši 4.700 Kč. Zpoplatnění těchto informací je stanoveno následovně: 

 

Mzda pracovníka na odboru správy majetku a investic v tarifní třídě 9 (viz. Sazebník úhrad za 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb., zveřejněných 

na webových stránkách města) a to v délce 2 pracovních hodin, tj. 300 Kč x 2h = 600 Kč.  

  

Mzda pracovníka na odboru správy majetku a investic v tarifní třídě 10 (viz. Sazebník úhrad 

za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb., 

zveřejněných na webových stránkách města) a to v délce 6 pracovních hodin, tj. 350 Kč x 6h 

= 2.100 Kč.  
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Mzda pracovníka na ekonomickém odboru v tarifní třídě 10 (viz. Sazebník úhrad za 

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb., zveřejněných 

na webových stránkách města) a to v délce 4 pracovní hodiny, tj. 350 Kč x 4h = 1.400 Kč.  

 

Mzda pracovníka na odboru vedení úřadu v tarifní třídě 9 (viz. Sazebník úhrad za poskytování 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb., zveřejněných na webových 

stránkách města) a to v délce 2 pracovních hodin, tj. 300 Kč x 2h = 600 Kč.  

  

Výše uvedenou částku je nutné uhradit na účet města vedený u České spořitelny, číslo účtu:  

19-0921388329/0800, pod variabilním symbolem 1361. 

 

Poskytnutí informací je vázáno zaplacením požadované úhrady, kdy tyto informace budou 

odeslány neprodleně po zaplacení úhrady. Pokud nebude úhrada zaplacena v souladu § 17 

odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bude Vaše žádost 

odložena. 

 

 

 

 

 

Proti výši úhrady lze podat stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu 

k informacím u Městského úřadu Varnsdorf do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. O 

stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Ústeckého kraje. Po dobu vyřizování stížnosti neběží 

lhůta pro zaplacení požadované úhrady. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Radek Kříž 

tajemník MěÚ 
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