ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 70374/2013/KHEJ
spisový znak: KHEJ 66870/2013/kakr/SO/5

datum: 27.12.2013

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 3. 12. 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 3. 12. 2013, v níž se domáháte poskytnutí níže specifikovaných informací.
Vzhledem k tomu, že ve vaší žádosti byly požadovány objemné a odlišné informace, byla lhůta k vyřízení žádosti o informace
Krajským úřadem Jihočeského kraje prodloužena o deset dní v souladu s § 14 odst. 7 písm. b) výše uvedeného zákona, o čemž
jste byli vyrozuměni datovou zprávou ze dne 18. 12. 2013.
Veřejné zakázky
1) Postup při stanovení odhadované ceny pro veřejné zakázky z následujícího seznamu a podklady, na jejichž základě se
dospělo ke stanovení odhadované ceny:
Evidenční číslo
zakázky
212683
212414
212414
212411
211451
104648
60059797

URL zakázky ve VVZ

Odpověď:

Postup při stanovení odhadované ceny pro veřejné zakázky ze seznamu a podklady, na jejichž základě
se dospělo ke stanovení odhadované ceny, zasíláme v příloze VZ-bod č.1,3,4.xls ve složce Veřejné
zakázky – přílohy, a podklady pro stanovení odhadované ceny v podsložce ad 1) ve složce Veřejné
zakázky - přílohy.

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/374841
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/en/Form/Display/349640
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/349640
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/350894
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/379886
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/335507
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/342541

2) Kopie veškerých interních předpisů Úřadu, které vymezují postup při zadávání veřejných zakázek, kontrole jejich realizace a
vypořádání všech smluvních vztahů s dodavateli zakázek a seznam obdobných předpisů, které sú aplikované podřízenými
organizacemi kraje a obchodními společnostmi ovládanými krajem s uvedením seznamu dotčených organizací a společností.
Odpověď:

Postup při zadávání veřejných zakázek upravuje směrnice č. 18 Zásady pro zadávání veřejných
zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními
společnostmi, kterou Vám zasíláme v příloze: SM_18_RK-změna_5.pdf
Obdobné předpisy, které jsou aplikované podřízenými organizacemi např.:
Směrnice pro nakupování S7 – Správa a údržba silnic České Budějovice
Zásady pro zadávání veřejných zakázek společností Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Zásady pro zadávání veřejných zakázek – Jikord s.r.o. České Budějovice
3) Počet hodnocených nabídek pro veřejné zakázky z následujícího seznamu:
Evidenční
číslo
zakázky
212683
212414
212414
212411
211451
104648
60059797

URL zakázky ve VVZ
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/374841
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/en/Form/Display/349640
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/349640
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/350894
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/379886
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/335507
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/342541

Evidenční
číslo
zakázky
218278
347280
217282
347885
347991
233218
222656

URL zakázky ve VVZ
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/336908
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/391896
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/335456
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/393585
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/393895
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/360925
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/343210

Evidenční
číslo
zakázky
215717
237565
351369
234200
238986
235828
218607

URL zakázky ve VVZ
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/333328
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/369853
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/401820
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/362516
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/372965
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/365483
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/337206
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220708
343821
226511
227287
217315
215776

http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/339802
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/383553
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/349444
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/350771
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/335475
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/333441

Odpověď:

231186
346087
218622
218988
222124
221987

http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/357239
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/389103
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/337255
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/337892
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/342491
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/342313

344697
349268
343396
346004
214215

http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/385606
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/396849
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/382262
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/388932
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/331071

Počet hodnocených nabídek pro veřejné zakázky ze seznamu zasíláme v příloze: VZ-bod č.1,3,4.xls, ve
složce Veřejné zakázky – přílohy.

4) Jména členů hodnotících komisí pro všechny zakázky zadané Jihočeským krajem z následujícího seznamu:
Evidenční
číslo
zakázky
212683
212414
212414
212411
211451
104648
60059797
220708
343821
226511
227287
217315
215776

URL zakázky ve VVZ
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/374841
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/en/Form/Display/349640
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/349640
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/350894
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/379886
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/335507
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/342541
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/339802
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/383553
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/349444
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/350771
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/335475
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/333441

Odpověď:

Evidenční
číslo
zakázky
218278
347280
217282
347885
347991
233218
222656
231186
346087
218622
218988
222124
221987

URL zakázky ve VVZ
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/336908
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/391896
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/335456
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/393585
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/393895
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/360925
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/343210
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/357239
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/389103
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/337255
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/337892
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/342491
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/342313

Evidenční
číslo
zakázky
215717
237565
351369
234200
238986
235828
218607
344697
349268
343396
346004
214215
215717

URL zakázky ve VVZ
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/333328
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/369853
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/401820
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/362516
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/372965
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/365483
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/337206
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/385606
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/396849
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/382262
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/388932
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/331071
http://www.isvzus.cz/en/Form/Display/333328

Jména členů hodnotících komisí pro všechny zakázky zadané Jihočeským krajem ze seznamu
zasíláme v příloze: VZ-bod č.1,3,4.xls, ve složce Veřejné zakázky – přílohy.

5) Jsou útvary, vyčleněné v organizační struktuře kraje, odpovědné za přípravu veřejných zakázek a za kontrolu realizace
veřejných zakázek odlišné? Stačí stručná jednoslovná odpověď (ano / ne).
Odpověď:

ano

6) V kolika případech bylo krajem od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 použito pro zadávání veřejných zakázek elektronické aukce?
Identifikujte prosím předmětné zakázky podle evidenčního čísla zakázek uvedeného ve Věstníku veřejných zakázek;
Odpověď:

v žádném případě

7) Využíval kraj v minulém volebním období pro zadávání veřejných zakázek systému e-aukce? Stačí stručná jednoslovná
odpověď (ano / ne).
Odpověď:

ne

8) Kolika správních deliktů dle ust. § 120 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se kraj dopustil v souvislosti s
veřejnými zakázkami zadanými ode dne 8. 6. 2012 do 14. 11. 2013?
Odpověď:

žádného

Dotační politika

1) Organizační řád krajského úřadu;
Odpověď:

Organizační řád krajského úřadu a jeho přílohy Vám zasíláme v přílohách:
Ř_2_Organizační řád_1.10.2013[1].pdf, ve složce Dotační politika - přílohy
přílohy Organizačního řádu.pdf, ve složce Dotační politika – přílohy.

2) Kopie veškerých interních dokumentů týkajících se dotační politiky kraje např.
a) Interní směrnice (pravidla, podmínky) pro poskytování všech dotací z krajského rozpočtu;
b) Pravidla pro ustanovování hodnotících komisí k jednotlivým dotačním programům;
c) Strategické plány kraje vymezující rozložení finanční podpory mezi programy / fondy s celkovým objemem prostředků
vyčleněných na dotace z rozpočtu kraje za rok 2012 a plán na rok 2013;
Odpověď:

Dokumenty týkající se dotační politiky kraje jsou:
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Směrnice č. 107 Zásady pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem
SM_107_ZK_změna č.1.pdf, kterou Vám zasíláme v příloze, ve složce Dotační politika - přílohy.
Program rozvoje Jihočeského kraje – není možné zaslat vzhledem k datové objemnosti souboru,
jednotlivé kapitoly je možné stáhnout na:
http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=710&par[lang]=CS
AKČNÍ PLÁN Programu rozvoje Jihočeského kraje pro rok 2012.pdf, který Vám zasíláme v příloze,
ve složce Dotační politika - přílohy.
AKČNÍ PLÁN Programu rozvoje Jihočeského kraje pro rok 2013.pdf, který Vám zasíláme v příloze,
ve složce Dotační politika - přílohy.

3) Seznam úspěšných žadatelů o dotaci / grant z dotačních řízení krytých z vlastních finančních prostředků Jihočeského kraje v
období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 s uvedením následujících informací:
IČ a název nebo jméno příjemce dotace, stručná specifikace účelu poskytnutí dotace, celkový objem plánovaných
nákladů na projekt, schválená výše dotace, konečná vyplacená výše dotace, datum vyhlášení předmětné výzvy, datum
oznámení podpořených žadatelů v předmětné výzvě a zda byla dotace přidělena v rámci určitého programu / fondu,
neboli se jedná o mimořádnou dotaci
4) Seznam neúspěšných žadatelů o dotaci / grant z dotačních řízení krytých z vlastních finančních prostředků Jihočeského
kraje v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 s uvedením následujících informací:
IČ a název nebo jméno příjemce dotace, stručná specifikace účelu poskytnutí dotace, celkový objem plánovaných
nákladů na projekt, žádaná výška dotace, datum vyhlášení předmětné výzvy, datum oznámení podpořených žadatelů v
předmětné výzvě, konečné bodové hodnocení projektu nebo důvod vyřazení žádosti ze seznamu hodnocených
žádostí, předmětný program / fond
Souhrnná odpověď za bod č. 3 a č. 4:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Níže uvádíme seznam grantových a příspěvkových programů v roce 2012 a
k tomuto seznamu Vám ve složce Dotační politika – přílohy, podsložce GP
zasíláme přehledy úspěšných i neúspěšných uchazečů a pravidla pro
jednotlivé granty:

GP Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží a návesních rybníčků
GP na podporu činnosti útulků pro zvířata
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011
GP Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských produktů
GP Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje
GP na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
GP Podpora živé kultury
GP Podpora muzeí a galerií 2012
Dotační program Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury
Dotační program Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků na přehlídky a soutěže
GP Movité kulturní dědictví 2012
GP Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2012
GP Předprojektová příprava obnovy kulturních památek 2012
GP Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 2012
GP Nemovité kulturní památky 2012
GP Produkty a služby v cestovním ruchu – „Žijeme v památkách“
GP Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku
GP Rozvoj venkova a krajiny
GP Ochrana před povodněmi – parametry zvláštních povodní
GP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
GP Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech
Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji
GP Podpora veřejných vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol
GP Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
GP Podpora terénních sociálních služeb
GP Podpora a rozvoj protidrogové politiky JČK v roce 2012
GP Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji v roce 2012
GP Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

GP Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje
GP Podpora vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v Jihočeském kraji pro rok 2012
Příspěvkový program Podpora sociálních služeb
GP Opravy a rekonstrukce mateřských škol. Výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku
GP Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže
(mimo oblast sportu)
GP Rekonstrukce stávajících sportovišť
GP Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech
GP Zavádění nových technologií a obnova vybavení konzervatoře a základních uměleckých škol hudebními nástroji
GP Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol
GP jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2012
GP Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2012
GP Podpora výstavby a oprav autobusových a železničních zastávek
GP Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení
GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích
GP Zlepšení veřejného osvětlení v obcích
GP Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2012/2013
GP Podpora tvorby ÚAP obcí s rozšířenou působností
GP Úcta k předkům
Podpora sociálních služeb, které zajišťují péči osobám s demencí
Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů cizích subjektů spolufinancovaných
z evropských dotačních titulů

Mimo vyhlášené GP poskytl Jihočeský kraj neinvestiční příspěvky na Pachové ohradníky a odrazky proti zvěři a
Činnosti a aktivity OMS ČMMJ Jihočeského kraje, viz příloha OZZL-pachové ohradníky, myslivecké spolky.doc ve
složce Dotační politika – přílohy, podsložka Mimo GP. A dále byly poskytnuty dotace z rozpočtu kraje viz příloha
Přehled dotací za rok 2012_OEKO.xls ve složce Dotační politika – přílohy, podsložka Mimo GP.
5) Kompletní seznam s rozlišením typu kontrol dotací, které byli krajem přiděleny od data 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Při
seznamu kontrol prosím uveďte IČ předmětných dotací;
Odpověď:

Kompletní seznam s rozlišením typu kontrol dotací v roce 2012 zasíláme v příloze:
ad 5) Kompletní seznam s rozlišením typu kontrol dotaci za JcK za rok 2012_doplněný.doc, ve složce
Dotační politika – přílohy.

6) Je v rámci vnitřních předpisů regulován možný střet zájmů či eventuální podjatosti osob, (i) které se podílí na tvorbě
rozhodnutí o přidělení dotací (zejména osoby vyřazující nezpůsobilé žádosti o dotaci, posuzující a navrhující žádosti ke
schválení a schvalují dotace), (ii) osob, které kontrolují čerpání dotace? Pokud ano, žádáme o znění interních předpisů, které
prevenci střetu zájmu implementují;
Odpověď:

není

7) Seznam příspěvkových organizací, jichž byl kraj zřizovatelem v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012;
Odpověď:

Přehled příspěvkových organizací v roce 2012 zasíláme v příloze:
ad 7) příspěvkové organizace 2012.xls, ve složce Dotační politika – přílohy.

8) Seznam obchodních společností s majetkovou účastí kraje včetně informace o výši podílu kraje v obchodních společnostech,
v nichž měl kraj majetkovou účast v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
Odpověď:

Přehled obchodní společností s majetkovou účastí kraje, včetně informace o výši podílu v roce 2012
zasíláme v příloze:
ad 8) obchodní společnosti 2012.xls, ve složce Dotační politika – přílohy.

Hospodaření s majetkem
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1) Seznam bank, pokud měl kraj v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 uloženy finanční prostředky v bankách, obsahující
název banky, IČ banky, rating banky a celkovou výši vkladu nebo vkladů v dané bance, včetně výše úročení. Informace prosím
vyplňte do již připravené tabulkové struktury v příloze č. 1 této žádosti;
Odpověď:

Jihočeský kraj nemá zřízeny tzv. speciální vkladové účty se záměrem zhodnocování vlastních
prostředků. Jde zejména o tzv. běžné účty, v rámci kterých jsou řízeny finanční toky. Jejich aktuální
množství v celkovém počtu 42 účtů je závislé na potřebě odděleného financování např. jednotlivých
evropských projektů nebo pro příjem a užití speciálních dotačních titulů či pro správu prostředků
jednotlivých fondů kraje. Od toho se odvíjí i forma jejich úročení, které se pohybuje na úrovni od 0,04
do 0,50 % p.a. u účtů evropských projektů a účtů pro zprostředkování dotačních titulů, přes sazby 0,04
– 0,60 % p.a. dle pásmového úročení zpravidla u běžných provozních účtů až po maximální úročení
0,04 – 2,07 % p.a. u účtů fondů kraje. V přiložené tabulce č. 1 je stav prostředků na účtech v členění
podle jednotlivých peněžních ústavů, počtem účtů, objemem k 31. 12. 2012 a průměrnou úrokovou
sazbou. Požadované údaje o ratingu banky nemáme k dispozici a je nutné si je vyhledat nebo vyžádat
z jiných zdrojů.

2) Seznam dluhových cenných papírů, pokud je kraj měl ve finančním majetku v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
obsahující název cenného papíru, ISIN1, rating cenného papíru, (průměrnou) pořizovací hodnotu dluhových cenných papírů
daného ISIN a reálnou hodnotu těchto cenných papírů k 31. 12. 2012;
Odpověď:

Jihočeský kraj nevlastní žádné dluhové cenné papíry, neboť nevydal žádné komunální dluhopisy.

3) Seznam majetkových cenných papírů, pokud je kraj měl ve finančním majetku v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
obsahující název cenného papíru, ISIN, rating emitenta cenného papíru, (průměrnou) pořizovací hodnotu cenných papírů
daného ISIN a reálnou hodnotu těchto cenných papírů k 31. 12. 2012;
Odpověď:

Z majetkových cenných papírů vlastní Jihočeský kraj k 31. 12. 2012 pouze akcie krajem založených
akciových společností, kde je 100% vlastníkem (zejména krajské nemocnice) nebo obchodní podíl u
společností, v nichž má kraj majetkovou účast. Všechny akcie jsou neobchodovatelné. Rozdíl
nominálních a účetních hodnot souvisí s nepeněžními vklady majetku při založení společností. Výčet
je obsahem připojené tabulky č. 2.

4) Seznam poskytovatelů investičních služeb, pokud těchto služeb kraj v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 využíval,
obsahující název, IČ a rating poskytovatele, typ poskytované služby a celkový objem finančního majetku svěřeného
poskytovateli k obhospodařování, úschově nebo správě. V případě, že správce poskytuje kraji pravidelné reporty týkající se
výkonnosti portfolia rovněž poslední zprávu v této věci. Informace prosím vyplňte do již připravené tabulkové struktury v příloze
č. 2 této žádosti;
5) Kolik poskytovatelů investičních služeb podle bodu 4 žádosti bylo vybráno na základě zadávacího řízení podle ZVZ(
137/2006) vyjma jednacího řízení bez uveřejnění viz výjimka ze ZVZ (§18, odst. 2, písm. b)?
Souhrnná odpověď pro body 4) a 5):

Jihočeský kraj nevyužívá ke správě portfolia investičních služeb jiných
poskytovatelů. Proto ani není přehled ve struktuře Vaší přílohy č. 2 připojen.

6) Účetní závěrka k datu 31. 12. 2012 zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, (dále též „Vyhláška“);
Odpověď:

Účetní závěrka k 31. 12. 2012 je v přílohách ve formě šesti přiložených souborů ve formátu *.pdf.

7) Strategie nakládání s finančním majetkem s tím, že je-li plánované zhodnocení majetku alespoň ve výši 1% ročně a u
některé dlouhodobé majetkové účasti nebylo v roce 2012 tohoto cíle dosaženo, stručné zdůvodnění příčin;
Odpověď:
„Strategie nakládání s finančním majetkem kraje“ jako samostatný dokument nebyl v podmínkách
Jihočeského kraje přijat. Jak je patrné z odpovědi k otázce č. 3, nezabývá se kraj investicemi do jiného
než vlastního finančního majetku.
8) Kolikrát použil během posledního volebního období krajský úřad při prodeji majetku elektronické aukce?
Odpověď:

ani v jednom případu majetkových dispozic
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9) Zveřejňuje kraj záměr prodeje či pronájmu majetku v hodnotě vyšší než jeden milion korun také jinak než pouze na úřední
desce a její elektronické verzi? Pokud ano, jak?
Odpověď:

Ano, zveřejňuje. A to na úředních deskách místně příslušné obce, u vybraného majetku inzercí
v oblastních i celostátních tiscích a u vybraného majetku formou dobrovolné dražby a s ní související
způsob zveřejnění.

10) Má kraj stanovená interní pravidla pro hospodaření s nemovitým majetkem? (ano / ne)
Odpověď:

ano

11) Má kraj stanovená interní pravidla pro hospodaření s movitým majetkem? (ano / ne)
Odpověď:

ano

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana

* 1x příloha:

CD s popiskem Oživení, o.s. – Odpověď JČK
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