ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
MGR. DANIEL HOVORKA, VEDOUCÍ ODBORU
č. j: KUJCK 1914/2011 OMVV/1

datum: 25. 1. 2011

vyřizuje: Alena Karlasová

telefon: 386 720 225

Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážený pane ,
přesto, že Vámi zaslaná žádost není zcela v souladu s §14 odst. (2) zákona 106/199 Sb., (Fyzická osoba uvede v
žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu,
adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště) , rozhodl Krajský
úřad Jihočeského kraje Vaši žádost vyřídit postupem podle výše uvedeného zákona.
Odpovědi na jednotlivé body Vaší rozsáhlé žádosti:
K bodu 1. Přikládáme vytištěný oddíl VII textu podání Ústavnímu soudu. Návrh Zastupitelstva JčK na
zrušení několika právních norem Správy NPŠ je veřejně dostupný již od data jeho podání na stránkách
Jihočeského
kraje v rubrice K problematice Šumavy
- přímý odkaz http://www.krajjihocesky.cz/file.php?par[id_r]=50207&par[view]=0 . (viz. příloha)
K bodu 2. Jihočeský kraj je zřizovatelem Jihočeské vědecké knihovny, touto informací však přímo
nedisponuje, neboť vydání knihovního řádu je ve výlučné pravomoci a odpovědnosti ředitele JVK. Na
stránkách
JVK
je
zveřejněný
knihovní
řád
datován
1.10.2009
(
na
adrese
http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=ctenari&pg=knihovnirad#X ).
K bodu 3. Počet osob se zdravot. postižením na KÚ JčK
r. 2005
14 osob
r . 2006
14 osob
r. 2007
12 osob
r. 2008
11 osob
r. 2009
12 osob
r. 2010
11 osob
K bodu 4. Obě budovy úřadu jsou vytápěny teplovodním ústředním topením, teplo je dodáváno dálkově
parovodem z Teplárny České Budějovice a v budovách jsou výměníky pára/teplá voda.
K bodu 5.
Náklady na vytápění:
2002
791 tis. Kč
2005
1.641 tis. Kč
2007
1.665 tis. Kč
2008
1.929 tis. Kč
2009
1.948 tis. Kč
K bodu 6.
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Instalovaný příkon osvětlení v interiéru budov (suterén, kanceláře, chodby, haly, síně) v areálu U Zimního
Stadionu je cca 125 KW.
K bodu 7. Současným dodavatelem elektrické energie je společnost E.ON Česká republika.
K bodu 8.
Spotřeba elektrické energie v kWh:
2006
850 802 kWh
2007
960 356 kWh
2008
1 003 690 kWh
2009
1 005 899 kWh
2010
966 471 kWh
K bodu 9. Náklady na externí právní služby objednané pro hejtmana kraje v posledních třech letech: 2008:
0,- Kč., 2009: 0,- Kč, 2010: 0,- Kč. (žádné externí právní služby hejtman nevyužil)
K bodu 10. Pokud máte v rámci technické infrastruktury na mysli správu vnitřní počítačové sítě, je tato
zajišťována oddělením správy sítě, které má 5 zaměstnanců a obsah jeho činnosti najdete na stránkách
Jihočeského
kraje
v rubrice
odboru
informatiky
na
adrese
http://www.krajjihocesky.cz/index.php?par[id_v]=201&par[lang]=CS.
Bod 11 v žádosti neuveden
K bodu 12.
rok
tarifní náklady
2008
106 770
2009
112 165
2010
115 852

netarifní náklady
52 637
54 423
51 761

% netarifních k tarifním
49,3
48,5
44,7

Poznámka :
V přehledu jsou uvedeny skutečné náklady na platy;
pro potřeby získání celkových mzdových nákladů kraje je potřeba připočíst zákonná procenta odvodů na
sociální a zdravotní pojištění;
K bodu 13. Ústavního soud dosud podání Zastupitelstva Jihočeského kraje, vedené pod spisovou
značkou Pl. ÚS 32/10 neprojednal a nevyhlásil žádný nález .
K bodu 14. „Kopíráky“ do mechanických psacích strojů nejsou na Krajském úřadu Jihočeského kraje
používány ani nakupovány (ani mechanické psací stroje)

S pozdravem
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