Městský úřad Nové Město nad Metují
Odbor správy úřadu
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Vážený pan
J.B.
Slovinská 851/47
612 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne
/22.02.2016

Naše značka
NMNM/2178/2016/OSU/SimL

Vyřizuje/linka
Mgr. Šímová/607

Nové Město nad Metují
29. února 2016

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane B.,
k Vaší žádosti ze dne 22. února 2016 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu
k informacím“) uvádíme následující:
Informace Vám poskytujeme souhrnně za město Nové Město nad Metují (dále jen „město“)
a Městská úřad Nové Město nad Metují (dále jen „MěÚ“), neboť MěÚ jako jeden z orgánů města
např. není účastníkem žádných řízení, nemá svůj vlastní rozpočet a evidenci pohledávek apod.
a údaje, na které se dotazujete, jsou tudíž vedeny společně.
K bodům I, II a V Vaší žádosti Vám sdělujeme, že žádost o informace v těchto bodech
požadované v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím
odkládáme, neboť Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti města ani MěÚ. Městu
ani MěÚ v rámci samostatné ani přenesené příslušnosti nepřísluší podávat Vámi požadovaná
stanoviska ani činit blíže nespecifikované úkony a opatření „pro předejití vzniku krize ústavních
mocností“ – není ani patrné, jakou krizi máte na mysli. Městu ani MěÚ rovněž nepřísluší činit
připomínkované návrhy k pozměňovacím návrhům zákonů, tedy ani k pozměňovacím návrhům
exekučního řádu.
K bodu III. Vaší žádosti podáváme tyto informace:
Město exekutorům poskytuje následující druhy součinnosti: poskytování informací o zaměstnávání
pracovníků, na které je vedeno exekuční řízení, provádění srážek ze mzdy, informace o ukončení
pracovního poměru, informace o provedených splátkách. Související výdaje za tyto činnosti nejsou
vedeny v účetnictví města odděleně. Kvalifikovaný odhad činí cca 60 hodin práce jedné mzdové
účetní ročně, tedy cca 11 250 Kč, včetně výdajů na sociální a zdravotní pojištění. Počet hodin
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práce závisí na počtu pracovníků, na které je vedeno exekuční řízení (obvykle pracovníci
zaměstnaní městem na veřejně-prospěšné práce).
Dále pak poskytují součinnost 2 pracovnice Odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ, které
poskytují výpisy z Centrálního registru vozidel. Tyto informace jsou předávány exekutorům,
insolvenčním správcům a soudům. Opět není odděleně sledováno, zda se jedná o exekuční řízení.
Kvalifikovaný odhad tak činí cca 150 hodin ročně za obě pracovnice v souvislosti s exekucemi,
tedy 26 000 Kč ročně, včetně výdajů na sociální a zdravotní pojištění.
Celkové výdaje města v roce 2015 byly ve výši 172 683 495,68 Kč. Poměr výdajů spojených
s poskytováním součinnosti exekutorům a dalším subjektům je pak v poměru k celkovým výdajům
města ve výši 0,022 %.
K bodu IV. a VI. Vaší žádosti, ve kterých požadujete sdělení postupů města a MěÚ a o sdělení
přijatých opatření ve vztahu k občanům postiženým exekucemi a chudobou za posledních 10 let
a dále o sdělení, jaké jsou největší problémy, které v této souvislosti řešíme, podáváme tyto
informace poskytnuté Odborem sociálních věcí MěÚ (dále jen „OSV“):
Do konce roku 2011 bylo na OSV 2,5 úvazku pracovnic, které řešily žádosti o dávky v hmotné
nouzi a vedení hospodaření s finančními prostředky opatrovanců (včetně exekucí). Výdaje
na platy těchto pracovnic města (včetně sociálního a zdravotního pojištění) s touto činností
spojené činily za roky 2006 až 2011 cca 5 070 000 Kč. Nelze ale stanovit, jaká část výkonu
činnosti pracovnic OSÚ v rámci výše uvedených pracovních úvazků se přímo týkala záležitostí
spojených s exekucemi a v jakém procentu řešených případů byla chudoba spojena přímo
s exekucemi.
Od roku 2012 řeší OSV záležitosti podle § 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění, tedy na území svého správního obvodu koordinuje poskytování
sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace
a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu
práce a krajským úřadem a dále podle § 7 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
v platném znění, tedy plní některé úkoly v oblasti pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o pomoc
s hospodařením s finančními prostředky, tvorbu osobního a rodinného rozpočtu, poradenství
při uplatňování práv klienta z hlediska dluhové problematiky, pomoc při vyřizování dávek v hmotné
nouzi, důchodu, dávek státní sociální podpory, pomoc s hledáním zaměstnání, záležitosti týkající
se bydlení, pomoc při ukončení smluv uzavřených ukvapeně, dojednávání splátkových kalendářů
apod. Ve složitých případech předáváme klientům kontakty na odborné poradenství jiných
subjektů. Uvedené činnosti jsou odhadem vykonávány pracovnicemi v počtu 1,4 úvazku, náklady
na platy (opět včetně sociálního a zdravotního pojištění) činily za roky 2012 až 2015 cca 2 060 000
Kč včetně sociálního a zdravotního. Stejně jako v předchozím odstavci nelze ale přesně určit
procento z této částky odpovídající záležitostem spojeným přímo s exekucemi.
Spisovou dokumentaci vedenou do roku 2011 OSV předal Úřadu práce ČR. Souhrnná evidence
Vámi požadovaných údajů není ze strany OSV vedena. Pokud byste požadoval konkrétní údaje,
bylo by toto nutné zpracovat z celé spisové dokumentace vedené od roku 2012, přičemž toto
zpracování by představovalo odhadem 75 hodin práce. Jedná se o 301 spisů, počítáno čtvrt
hodiny na jeden spis.
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K bodu VII Vaší žádosti uvádíme toto stanovisko zpracované Odborem finančním MěÚ:
V souladu s § 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, je
obec povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby
nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Z toho důvodu město zřídilo
samostatné funkční místo referenta Odboru finančního MěÚ, který zajišťuje vymáhání splatných
pohledávek, což je činěno jak běžnými upomínkami, tak formou exekučního řízení. Část úvazku
tohoto referenta obnáší i další práce s touto agendou nesouvisející. Výdaje spojené s jednotlivými
činnostmi nejsou v účetnictví města odděleně sledovány. Stejně tak nejsou odděleně sledovány
jednotlivé příjmy města z pohledu způsobu hrazení jednotlivých plateb (úhrada v termínu
splatnosti, úhrada po splatnosti na základě výzvy, úhrada vymožená exekučně). Příjmy i výdaje
mohou být v jednotlivých letech odlišné.
Kvalifikovaný odhad výdajů u exekučních řízení, kde je město oprávněným, pak činí 60%
mzdových nákladů vč. sociálního a zdravotního pojištění výše uvedeného referenta, tedy
220 000 Kč ročně. Příjmy získané formou exekučního řízení jsou pak odhadovány na 250 000 Kč
ročně. Výši pohledávek dokážeme zpětně stanovit pouze k 31. prosinci běžného roku, kdy jsou
inventarizovány jednotlivé pohledávkové účty. Tyto účty opět nesledují, jaké částky jsou před
splatností, jaké po splatnosti upomínány a jaké exekučně vymáhány. Ke dni 31. prosince 2015
město evidovalo na vybraných pohledávkách (účty Odběratelé a Jiné pohledávky z vlastní činnosti)
částku 1 197 012 Kč. Odhadem je z této částky vymáháno exekučně cca 600 000 Kč.
Účastníkem řízení jako povinným z exekuce město nebylo.
Dohledání přesnějších údajů týkajících se příjmů a výdajů za posledních 10 let by obnášelo
dohledání a prostudování cca 600 spisů, z nichž některé uzavřené jsou již zpětně předány
původním nositelům (Odbor dopravy MěÚ, Městská policie Nové Město nad Metují apod.),
případně uloženy v archivu a následně pak zpracování souhrnných tabulek, což by u pracovnice
Odboru finančního obnášelo cca 150 hodin práce. Další náklady by byly spojeny s vyčleněním
případů spojených s exekucemi v oblasti součinnosti na Odboru dopravy cca 8 hodin práce.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v souladu s § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím je
povinný subjekt oprávněn požadovat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí
přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním
informací žadateli. Povinný subjekt si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání
informací.
Jak je uvedeno v posledním odstavci vyjádření OSV k bodům IV a VI a dále v posledním odstavci
vyjádření Odboru finančního MěÚ, poskytnutí části Vámi požadovaných informací by vyžadovalo
rozsáhlé vyhledání a zpracování podkladů, a to v celkové délce 233 hodin.
V sazebníku, který je zveřejněn na webových stránkách města, je za vyhledávání a zpracování
nezveřejněné informace stanovena hodinová sazba ve výši 150 Kč za každou i započatou hodinu.
Úhrada za poskytnutí Vámi požadovaných informací, které Vám nebyly poskytnuty v rámci tohoto
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sdělení, tedy činí částku 34.950 Kč. V souladu s § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu
k informacím je poskytnutí informací podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud byste
požadovanou úhradu nezaplatil do 60 dnů ode dne tohoto jejího oznámení, bude Vaše žádost o
poskytnutí informací odložena.

Poučení:
Proti požadavku na úhradu nákladů za poskytnutí informace je možné podat stížnost podle
§ 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím. Tuto stížnost lze podat
písemně nebo ústně, podává se u povinného subjektu, kterým je Městský úřad Nové Město nad
Metují, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení tohoto sdělení.

S pozdravem

Bc. Petr Tyč
tajemník
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