
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Žádost o informace 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
18. 2. 2019 

 
Povinný subjekt: 
Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová 
 
Dobrý den, 
 podle zákona 106/1999  žádám následůjící informace. Tyto informace požaduji, protože se domnívám, 
že odpadové hospodářství města Moravská Třebová je velkým ekonomickým a nyní i hygienyckým 
problémem a to zejména v důsledku zavedení systému Mesoh. Dojdu-li k jinému závěru, rád se 
omluvím 
    
 1 ) Kdo je autorem tisku 09 pro jednání zastupitelstva z prosice 2018. Zejména jeho pasáže, která 
stanovuje frekvenci svozu 
       komunálního odpadu a o výchově obyvatel  
       Autorství nebylo jasné ani zastupitelům na jednání zastupitelstva a nebylo vysvětleno 
 2  ) Prošel tak závažný zásah do života obyvatel města radou, věděl o něm starosta? (jak 
        vyplývá ze zásisu z únorového zasupitelstva o tom buť nevěděl nebo minimálně neměl všechny 
relevantní informace). 
 3 ) Kolik stála město od počátku spolupráce s firmou ing. Staňky Isnu It na zavádění a správu Mesoh. 
Kolik ještě spolupráce         bude stát do budoucna ? 
 4 )  Tisk č.18 pro únorové zastupitelstvo 
 5)   Kolik čistého (bez slev, na cokoli)  vybralo město na poplatcích za odpad za roky 2015, 2016, 2017, 
2018 ? 
 6)  Smlouvu s firmou Isno it s.r.o. 
 7)  Byla na sytém odpadového hospodářství vypsána veřejná soutěž? 
 

Dne: 15.2.2019 
 
Odpověď na žádost: 
 
Dobrý den, 
 
na základě Vaší žádosti ze dne 12. 2. 2019 zasíláme požadované: 
 
 1) Kdo je autorem tisku 09 pro jednání zastupitelstva z prosince 2018. Zejména jeho pasáže, která 
stanovuje frekvenci svozu komunálního odpadu a o výchově obyvatel  
      Autorství nebylo jasné ani zastupitelům na jednání zastupitelstva a nebylo vysvětleno 
Odpověď: 



Zpracovatelkou tisku je p. Dagmar Plisková, zastupující předkladatelkou p. Viera Mazalová, 
předkladatelem Tomáš Kolkop a rozšířeným předkladatelem Rada města. Tisk byl zpracován dle závěrů 
jednání, které přípravě tisku předcházelo (tato informace Vám již byla předána). 
 
 2) Prošel tak závažný zásah do života obyvatel města radou, věděl o něm starosta? (jak 
        vyplývá ze zápisu z únorového zastupitelstva o tom buď nevěděl nebo minimálně neměl všechny 
relevantní informace). 
 
Odpověď:  
Obecně platí, že každý tisk, který je předkládán zastupitelstvu města je předem projednávám radou 
města, v tomto případě tak bylo dne 26.11.2018 
 
 3) Kolik stála město od počátku spolupráce s firmou ing. Staňky Isnu It na zavádění a správu Mesoh. 
Kolik ještě spolupráce         bude stát do budoucna? 
 
Odpověď: 
 
náklady na MESOH: 
2017 313.342,50 Kč 
2018 229.648 Kč 
Předpoklad na rok 2019 - 1 Kč/1 obyvatele /1 měsíc + DPH. 
 
 4)  Tisk č. 18 pro únorové zastupitelstvo 
 
Odpověď: 

Tisk_18_Miroslav 

Jurenka_Frekvence svozu směsného komunálního odpadu.pdf
 

  
5)   Kolik čistého (bez slev, na cokoli)  vybralo město na poplatcích za odpad za roky 2015, 2016, 2017, 
2018? 
 
Odpověď: 
Příjmy z poplatku za komunální odpad: 
2015 4.754.788,22 Kč 
2016 4.956.867,72 Kč 
2017 4.825.487,96 Kč 
2018 4.720.717,45 Kč 
 
 6)  Smlouvu s firmou Isno it s.r.o. 
 
Viz. Příloha 
 
 7)  Byla na sytém odpadového hospodářství vypsána veřejná soutěž? 
 
Odpověď: 
Ne nebyla. 
 
Tato odpověď je považována i za odpovědi na Vaše stejné dotazy ze dne 21. 2. 2019 a 27. 2. 2019. 
 
S pozdravem  

 
 
Bc. Viera Mazalová  
Vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství 



 
 


		2019-03-01T07:08:59+0000
	Bc. Viera Mazalová, Dis.




