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Vážený pane xxxxxxxx, 

k Vaši žádosti ze dne 23. 11. 2020 poskytujeme tyto informace: 

 
PŘEDMĚT ŽÁDOSTÍ O INFORMACI: 
 
Žádám o zaslání úplné kopie samotné žádosti a zároveň také, vč. příložené přílohy samotného přípisu 
 
Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost jsme povinni tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, z tohoto důvodu samotnou žádost posíláme v anonymizovaném znění. „…., vč. příložené 
přílohy samotného přípisu“  - datová zpráva neměla vedle žádosti jinou přílohu. 
 
Příloha: Žádost o poskytnutí informace 
 
1. Poskytovatel veřejné dopravy – název a ičo společnosti dopravce který pro obec zajišťuje autobusovou 
dopravu – název a ičo obcí a měst mezi kterými autobusy jezdí obec, město, okres, kraj pokud sahá obecní, 
městské katastrální území – se kterým dopravcem má obec, město podepsanou smlouvu, žádám o poskytnutí 
o zaslání k nahlédnutí tří smluv s dopravcem za roky 2018; 2019; 2020, jaké vznikly náklady na zaplacení 
dopravci za tyto roky 
 
Město Železný Brod nemá s žádným dopravcem uzavřenou smlouvu na autobusovou dopravu. Závazek 
poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v Libereckém kraji vzniká na 
základě písemné smlouvy, kterou má uzavřenou s dopravce Liberecký kraj. Město Železný Brod má zájem 
s Libereckým krajem o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti v Libereckém kraji a hradí Libereckému 
kraji sjednanou částku. Částka hrazená Libereckému kraji 2018 547 380 Kč, 2019 547 380 Kč, 2020 546 210 
Kč (nejedná se o náklady hrazené dopravci, ale příspěvek Libereckému kraji). 
 
Příloha: Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (nejedná se o smlouvu 

s dopravcem) – 2017 – 2019, 2020 - 2023 
 
 

V ŽELEZNÉM BRODĚ DNE: 3. 12. 2020 

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: KTAJ-15114/2020 

VÁŠ DOPIS Č.J./ZE DNE: 25. 11. 2020 

POČET PŘÍLOH:  

 
Vážený pan 
xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx 
664 23 Čebín 
ID datové schránky: xxxxxxx 
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2. Poskytovatel a Dodavatel energií, voda, elektřina, teplo název a ičo společnosti který pro obec, město dodává 
energii, voda, elektřina, teplo pokud sahá ohraničení obecní, městské katastrální území název obcí a ičo – se 
kterým dodavatelem energií má obec, město podepsanou smlouvu, žádám o poskytnutí o zaslání k nahlédnutí 
tří smluv s dodavatelem energií za roky 1 x smlouva voda 2018; 1 x smlouva elektřina 2019; 1 x smlouva teplo 
2020, jaké vznikly náklady obci, městu na zaplacení za tyto energie za tyto roky – jsou tyto smlouvy veřejně 
dostupné a jsou v analogové i v elektronické formě dostupné umožňující dálkový přístup 
 
Dodávky vody: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO 49099451 

Náklady 2018 421 630,26 Kč, 2019 411 673,39 Kč, zálohové platby na rok 2020 
412 512,00 Kč. 
Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod jsou uzavřeny pro jednotlivé 
odběrná místa, v příloze posíláme smlouvu k odběrnému místu sídla úřadu. Smlouvy 
jsou uzavřeny adhezním způsobem ve smyslu § 3 odst. 2 písm. e) zákona 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů a není 
dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
Dodávky elektřiny: Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 24128376 

Náklady 2018 2 071 739,00 Kč, 2019 2 515 375,56 Kč, zálohové platby na rok 2020 
3 207 916,90 Kč. 

 Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Dodávky tepla: Není dodavatel tepla, objekty mají samostatné kotle ve vlastnictví města. 
 
Přílohy: Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN 

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod  
 
3. Poskytovatel a provozovatel správa hřbitova název a ičo společnosti který spravuje provozuje hřbitov – název 
a ičo Poskytovatele pohřební služby - jaký tip smlouvy podepisuje obec, město s fyzickou osobou hrobové místo, 
je stanovený nějaký ceník pro hrobové místo, kolik stojí hrobové místo smlouva se podepisuje na jak dlouhou 
dobu – žádám o poskytnutí k nahlédnutí 1 x Řád veřejného pohřebiště, 1 x vzor smlouvy o hrobové místo, 
rozhodnutí, stanovisko o ustanovení s obcí s městem název právního předpisu který ustanovuje zákon 
o pohřebnictví 
 
Provozování pohřební služby zahrnující činnosti spojené s úpravou lidských pozůstatků, jejich pohřbením 
a přepravou je koncesovanou živností, s výjimkou provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, 
zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren. Pohřební 
služby poskytuje držitel koncese k provozování pohřební služby. Poskytovatelem pohřební služby, s výjimkou 
provozování pohřebiště, není město. Město Železný Brod uzavírá smlouvy o nájmu hrobového místa – hrobu, 
hrobky, urnového hrobu. Doba, na kterou je nájemní smlouva na pronájem hrobového místa sjednávána, je 
stanovena v řádu veřejného pohřebiště, který je přílohou této poskytované informace.  
 
Příloha: Řád veřejného pohřebiště 
 Cenový výměr hřbitovních poplatků 
 Vzor smlouvy na pronájem hrobového místa – hrob, hrobka, urnový hrob 
 
V části žádosti „rozhodnutí, stanovisko o ustanovení s obcí s městem název právního předpisu který ustanovuje 
zákon o pohřebnictví“ nám není jasné, o co žadatel žádá. Číslo zákona o pohřebnictví je 256/2001 Sb., zákon 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů.  
 



 

4. Školka a Škola, senioři Poskytovatel a Provozovatel stravování název a ičo společnosti která zajišťuje školní 
stravování 
 
Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace, IČO 70695016 
Mateřská škola Železný Brod, Stavbařů 832, příspěvková organizace, IČO 70694991 
Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace, IČO 70694982 
Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace, IČO 70694974 
Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková organizace, IČO 04624548 
 
5. Poskytovatel sociálních služeb pro seniory název Domova pro seniory a ičo Poskytovatele sociální služby, jaký 
tip sociální služby poskytujete“ 
 
Na území města Železný Brod se nenachází pobytová sociální služba (Domov pro seniory). Sociální služby 
pro cílovou skupinu „senioři“ jsou na území města Železný Brod poskytovány převážně terénní formou 
např. těmito poskytovateli: 
 
Město Železný Brod, IČO 00262633 

 Identifikátor sociální služby: 2928724 
 Druh služby: §40 - Pečovatelská služba 
 Adresa: nábřeží Obránců míru 834,46822 Železný Brod 

 
Spokojený domov, o.p.s., IČO 29043913 

 Identifikátor sociální služby: 5968921 
 Druh služby: §44 - Odlehčovací služby 
 Adresa: Hluboká 144,51101 Turnov 
 Identifikátor sociální služby: 7253089 
 Druh služby: §40 - Pečovatelská služba 
 Adresa: Hluboká 144,51101 Turnov 
 Identifikátor sociální služby: 7143232 
 Druh služby: §39 - Osobní asistence 
 Adresa: Hluboká 144,51101 Turnov 

 
Rodina24 z. ú., IČO 22829903 

 Identifikátor sociální služby: 8419868 
 Druh služby: §39 - Osobní asistence 
 Adresa: Nerudova 3113,46601 Jablonec nad Nisou 

 
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., IČO 28700210 

 Identifikátor sociální služby: 4343228 
 Druh služby: §44 - Odlehčovací služby 
 Adresa: Pod Perštýnem 407,46001 Liberec 

 
Další poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby pro občany města Železný Brod lze 
vyhledat v katalogu sociálních služeb Libereckého kraje: https://socialnisluzbylk.cz/ 
 
6. Na kterých místech katastrálního území ve kterých ulicích název ulic má město, obec umístěn spomalovací 
retarder (pruh)  
 
Žádný zpomalovací retardér na území města není umístěn.  
 

https://socialnisluzbylk.cz/


 

7. Jakým způsobem zajišťujete (příp. hodláte zajistit) soulad zpracování osobních údajů s Obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679) tzv. GDPR? 
 
Pověřencem pro ochranu osobních údajů, který je v pracovním poměru k městu. 
 
8. Zadali jste nebo plánujete zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na dodávku služeb pro zajištění 
souladu vaší organizace s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů? 
 
Nezadali. V tuto chvíli neplánujeme, nicméně zákonné vymezení definuje informaci jako "jakýkoliv obsah 
nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu 
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního". Podle § 2 
odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací. Dokument požadovaného obsahu se v našem držení nevyskytuje. 
 
• V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: a. Uveďte termín (plánovaný termín), kdy bude zadávací 
řízení uveřejněno. 
 
Otázka č. 2 je na dodavatele energií, odpověď je u otázky č. 2. Pokud se zde otázkou č. 2 myslí otázka č. 8, 
pak odpověď nebyla kladná.  
 
• V případě, že odpověď na otázku č. 2 je kladná, pak: a. Zajišťujete (hodláte zajistit) soulad zpracování 
osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů pouze pro svůj obecní úřad, nebo i pro 
příspěvkové organizace, zřízené vaší obcí? 
 
Otázka č. 2 je na dodavatele energií, odpověď je u otázky č. 2. Pokud se zde otázkou č. 2 myslí otázka č. 8, 
pak odpověď nebyla kladná.  
 
• V případě, že již máte vybraného dodavatele služeb pro zajištění souladu vaší organizace (příp. i vámi 
zřizovaných příspěvkových organizací) s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, pak: 

a. Kdo je dodavatelem těchto služeb? 
b. Byl tento dodavatel vybrán na základě zadávacího řízení veřejné zakázky? 
c. Jaká je cena, za kterou jsou tyto služby poskytovány? 
d. Žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace, na základě které jsou tyto služby vaší organizaci 

poskytovány 
 
Není dodavatel služeb GDPR. 
 
9. Ve kterých případech a kdy může obec, město přistoupit se záměrem o pronájmu části pozemku na svém 
katastrálním území obce či města 
 
Pronájem nemovitostí upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a to zejména § 39 a § 102.  

Zákonné vymezení definuje informaci jako "jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný 
na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu 
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního". Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost 
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Dokument 
požadovaného obsahu se v našem držení nevyskytuje. 
 
Statistické údaje:  
Pošta ANO, Škola ANO, Zdravotnické zařízení ANO, Policie ANO, Kanalizace (ČOV) ANO, Vodovod ANO, 
Plynofikace ANO 



 

 
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku – přetrvávající nejistota pro města a obce? 
 

Otázce „přetrvávající nejistota pro města a obce?“ moc nerozumíme, ale pokud týká existence poplatku, tak 

místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo 

kanalizace není městem Železný Brod zaveden. 

 

 

 

Mgr. Josef Haas 
tajemník městského úřadu 


