ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 48082/2013/KHEJ
datum: 04.09.2013
spisový znak: KHEJ 446002/2013/kakr/SO/3

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 23. 8. 2013 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19. 8. 2013, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
a) Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb (SBS)?
b) Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?
c) Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH?
d) Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou?
e) Od 01. 08. 2013 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete, (nebo jste již realizovali) o navýšení ceny
za služby SBS?
f) Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb ze strany SBS?
ano

požadujeme zlepšení kvality

nejsme spokojeni

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad a)

u Jihočeského kraje je poskytována bezpečnostní služba na základě „Smlouvy o bezpečnostních službách“,
společností „Hana Nováčková IPO“, bezpečnostní a úklidová služba (dále poskytovatel).

ad b)

Předmětem plnění smlouvy je poskytování:
1) fyzické ostrahy sídla Jihočeského kraje (dále JčK) a pracovišť krajského úřadu – strážní a ochanná služba (dále SOS);
SOS odpracuje ve prospěch JčK za 1 (jeden) měsíc: cca 3144 hod., tj. 4 st. x 24 hod. x 30 dnů = 2 880 hod.
a 1 st. x 12 hod. x 22 prac. dnů = 264 hod.
2) informační služby – recepce (dále IS);
IS odpracuje ve prospěch JčK za 1 (jeden) měsíc: cca 374 hod.; tj. 2 st. x 8,5 hod. x 22 dnů = 374 hod.
3) bezpečnostní služby chráněné pozemní přepravy - finanční hotovosti, cenin, vnitřní korespondence, listovních
balíkových zásilek (ostatní) pro Krajský úřad Jihočeského kraje;
Přeprava ve prospěch JčK za 1 (jeden) měsíc: cca 24 hod.;
tj. fin HOTO:

ad c)

1 st. x 1 hod. x 2 dny = 2 hod. a 1 st. x 1 hod. x 22 dnů (ostatní)= 22. hod.

Cena za služby vykonané poskytovatelem řádně v souladu se smlouvou, včetně hotových výdajů nezbytně
vynaložených na zabezpečení předmětu smlouvy včetně DPH činí:
1)

za fyzickou ostrahu - SOS

cca 337 200 Kč/měs.,

2)

za informační služby - IS

cca 42 916 Kč/měs.,

3)

za bezpečnostní službu chráněné pozemní přepravy

cca 5 600 Kč/měs.,

(včetně použití automobilu)
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ad d)

Jiné služby jsou využívány v rozsahu předmětu plnění smlouvy (viz výše uvedeno).

ad e)

O zvýšení mzdových tarifů je uvažováno. V blízké budoucnosti budou zahájena jednání mezi zástupci Jihočeského
kraje a zástupci poskytovatele služby.

ad f)

S kvalitou poskytovaných služeb je Jihočeský kraj nadmíru spokojen. Nastavený systém řízení a kontrolní činnosti
zabezpečuje plnohodnotnou kvalitu dodávaných služeb poskytovatelem.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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