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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím  
 
Vážený pane magistře, 
 

na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace k našemu úřadu ze dne 30.06.2021, 
doručené našemu úřadu Vámi osobně dne 30.06.2021 a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 
písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších 
předpisů, Vám k požadované informaci sdělujeme: 

1. Protokoly nebo zápisy o předání a dále o převzetí funkce jednatele společnosti 
případně jiný doklad z kterého je patrno, v jakém rozsahu a v čem bylo předání 
a převzetí společnosti TS Šluknov, s. r. o. a účetním stavu ke dni převzetí nebo 
jmenování (změny vedení společnosti) realizováno a to v r. 2020, v r. 2021. 

Město Šluknov není povinným subjektem, dokumenty Vám budou poskytnuty společností TS 
Šluknov, spol. s r. o. 

2. Účetní závěrku společnosti ke dni personální změny jednatele, nebo k termínu, který 
byl vyvoláním změny za r. 2019 a r. 2020. 

Účetní závěrky ke dni personální změny jednatele nejsou prováděny.  

3. Protokoly nebo Zápisy o inventarizaci hmotného majetku společnosti za příslušný rok 
2018, 2019, 2020, včetně příloh. Informace má obsahovat minimálně název věci, 
pořizovací hodnotu, zůstatkovou hodnotu. Byla-li v roce učiněna inventarizace 
vícekrát, pak bez rozdílu důvodu, všechny tyto protokoly a dotčené přílohy.  

Město Šluknov není povinným subjektem, dokumenty Vám budou poskytnuty společností TS 
Šluknov, spol. s r. o. 

4. Protokoly nebo zápisy včetně příloh a odůvodnění o vyřazení nebo zrušení hmotného 
majetku TS Šluknov, s. r. o. v r. 2018, 2019, 2020. 

Město Šluknov není povinným subjektem, dokumenty Vám budou poskytnuty společností TS 
Šluknov, spol. s r. o. 

5. Doklady všech nákladů, generálních oprav hmotného majetku v hodnotě nad 40.000 
Kč, provedených na hmotném majetku, konkrétně stroje, vozidla všeho druhu, 
stavební a jiné stroje za rok 2019, 2020, 1Q 2021. 



 
 

 

Město Šluknov není povinným subjektem, dokumenty Vám budou poskytnuty společností TS 
Šluknov, spol. s r. o. 

6. Doklady – Kupní smlouvy a faktury na všechny realizace prodeje strojů, vozidel všeho 
druhu, stavební a jiné stroje za rok 2019, 2020, 1Q 2021. Včetně cen a dokladů 
o stanovení ceny k jednotlivým realizovaným prodejům.  

Město Šluknov není povinným subjektem, dokumenty Vám budou poskytnuty společností TS 
Šluknov, spol. s r. o. 

7. Výroční zprávy společnosti za r. 2018, 2019, 2020 a Zprávy o hospodaření za rok 2018, 
2019, 2020 včetně příloh.  

Město Šluknov není povinným subjektem, dokumenty Vám budou poskytnuty společností TS 
Šluknov, spol. s r. o. 

8. Všechny rozhodnutí Rady města přijetím výkonu rozhodnutí orgánu společnosti za 
r. 2019, 2020, 2021 včetně podkladů, zpráv a příloh k těmto výkonům rozhodnutí, které 
jsou podkladem nebo nedílnou součástí příslušného rozhodnutí Rady města. Vše 
žádané za rok 2018, 2019, 2020 a první ½ r. 2021. 

Informace o usneseních z valné hromady konané dne 11.03.2020 (1 list) 

Informace o usneseních z valné hromady konané dne 15.04.2020 (1 list) 

Informace o usneseních z valné hromady konané dne 09.12.2020 (1 list) 

9. Všechna hodnocení výkonu vedení společnosti, jednatele společnosti a závazné 
zadání a ukazatele stanovené společnosti TS Šluknov nebo jednateli společnosti 
orgánem Rady města, při jejím výkonu orgánu společnosti za rok 2019 a 2020. 

Jednatel TS Šluknov, spol. s r. o. je odměňován za: 
- plnění svěřených úkolů při vedení a správě obchodní korporace 
- udržování personální stability společnosti 
- aktivní spolupráce s Úřadem práce 
- zpracování plánů zimní údržby a její organizace 
- administrace projektů 
- dobrá spolupráce s vedoucími MěÚ a aktivní přístup při řešení problémů 

Úhrada nezbytných nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím a Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2021, schváleným 
Radou města Šluknov dne 13.01.2021, usnesením číslo 12/63R/2021, účinným od 14.01.2021 
a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov (www.mestosluknov.cz), nebyla 
požadována. 

Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu. 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 


