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Ing. František Němec
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Odpovědi na dotazy dle žádosti za dne 25.9.2020
Dobrý den,
na Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasílám odpovědi na Vaše dotazy.

S pozdravem

Ing. František Němec
místostarosta

Příloha č. 1

1.) Které druhy a kolik vydaných a všech aktuálně planých Vyhlášek, zákonů a
usnesení, směrnic zastupitelstva Město k dnešnímu dni eviduje
Odpověď: Seznam platných vyhlášek je uveden na webu města na adrese:
https://www.zdirec.cz/cz/mestsky-urad/vyhlasky-poplatky/seznam-platnych-vyhlasek-k18.2.2020.html
2.) Jaké jsou skutečné náklady Města za rok 2019 na sběr a svoz komunálního
odpadu na osobu
Odpověď: Náklady za svoz komunálního odpadu za rok 2019 jsou 920 Kč na 1 obyvatele.
3.) Název a IČO firmy která sbírá a sváží komunální odpad, dále zda je firma zřízena
městem
Odpověď: Komunální odpad sbírá a sváží firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
(IČ: 49356089)
4.) Název a IČO firmy která provozuje Technické služby a stará se o údržbu a čištění
pozemní komunikace
Odpověď: Údržbu a čištění pozemní komunikace zajišťuje organizační složka města
Služby města Ždírec nad Doubravou.
5.) Název a IČO firmy která spravuje byty a družstva bytů dále sociální služby
Odpověď: Byty ve vlastnictví města a v domech s pečovatelskou službou si spravuje
město Ždírec vlastními pracovníky.
6.) Které druhy dotací Město poskytuje a komu je poskytla s kým podepsala Město
smlouvu název a IČO za rok 2019 žádám o prostou kopii tří posledních podepsaných
smluv o jaké jde celkové finanční náklady poskytnuté dotace na ty tři poslední
podepsané smlouvy jde o smlouvy které byly také dálkově zveřejněny
Odpověď: Smlouvy jsou zveřejňovány na webu města www.zdirec.cz
7.) Které druhy finančních rozpočtů Město schvaluje
Odpověď: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města.
8.) Kým nebo kdo název firmy IČO ve Městě zajišťuje stravování
Odpověď: Stravování ve městě zajištují restaurace a jídelny zveřejněné na webu:
https://www.zdirec.cz/cz/firmy-sluzby-obchody/
9). Která společnost, dopravce, název a IČO ve městě zajišťuje autobusovou dopravu
se kterou společnost má město uzavřenou smlouvu žádám o poskytnutí posledních
3.podepsaných smluv za období za roky 2018;2019 a 2020 na jak dlouho se smlouva
uzavírá jaké vykazuje fin.náklady na provoz za období za roky 2018;2019 a 2020
Odpověď: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s. (IČO: 25945408), smlouva je v příloze.

