Žádost č. INFO 24/2020 – Celková výše finančních odměn a mimořádných odměn
zaměstnanců Města Český Těšín za II. pololetí 2019 a za I. pololetí 2020, celková výše
nákladů za rok 2019 vynaložené na návštěvy seniorů-jubilantů města, aj.

Informace poskytla:

10. 09. 2020 Mgr. Hana Petrušková, odbor finanční

Zveřejněno dne:

21. 09. 2020

Předmět žádosti:
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás zdvořile žádám o
zaslání odpovědí a podkladů na níže položené otázky:
1. a) uveďte prosím celkovou výši finančních odměn, mimořádných odměn vyplacených
zaměstnancům Města Český Těšín za druhé pololetí roku 2019
b) uveďte prosím celkovou výši finančních odměn, mimořádných odměn vyplacených
zaměstnancům Města Český Těšín za první pololetí roku 2020
2. a) uveďte prosím celkovou výši nákladů za rok 2019 vynaložené za koupi nebo
pořízení dárkových balíčků pro seniory-jubilanty našeho města
b) uveďte prosím konkrétní důvod, proč jste se rozhodli vyměnit dárkové balíčky
s osobním předáním za poštovní blahopřání.
3. Vzhledem k tomu, že v průběhu krize Covid 19 byli občané vedením města
upozornění na šetření a shovívavost z důvodu snížení budoucích daňových výnosů pro
město, uveďte prosím v návaznosti na výše uvedené:
a) je hospodárné a rozumné v době, kdy víme, že dojde ke snížení daňových výnosů
vzít si úvěr 53 000 000 Kč na projekt „Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj
přeshraniční turistiky“ a jak nám tento projekt pomůže překonat krizi spojenou se
snížením daňových výnosů kvůli Covid 19, kterou jste občanům s předstihem
avizovali?
b) jakou finanční či jinou návratnost a v jakém horizontu očekáváte z investic
vložených do tohoto projektu?
c) kolik dotací na tento projekt již město získalo?
d) je tento projekt součástí projektu opravy ul. Zamkowe v polském Cieszynie?
Pokud ano, uveďte dopady na projekt v Cieszynie, pokud byste jej odložili nebo
zcela zrušili na české straně
e) bylo možné tento projekt odložit na dobu, kdy bude zřejmé, že jsme s jistotou
překonali krizi s Covid 19?
f) jaké finanční dopady hrozily v případě, že by se tento projekt odložil nebo zcela
zrušil z důvodu současné ekonomické krize?
g) jak město nahradí podstatný úbytek parkovacích míst na ul. Nádražní, ke kterému
dojde po realizaci projektu?
h) komunikovalo město před nebo při samotné realizaci tento problém s úbytkem
parkovacích míst s provozovateli služeb, obchodníky a osobami s trvalým
bydlištěm na ul. Nádražní?
i) zašlete prosím veškeré kopie dokumentů, které soudiví s tímto projektem
(smlouvy, položkový rozpočet atd.)

4. Vzhledem k tomu, že na podstavci za textem nově odhaleného pomníku „Hraniční
sloup“ u muzea na ul. Hlavní je mimo jiné podepsáno Město Český Těšín, uveďte:
a) zda-li se orgány města měly možnost k tomuto textu vyjádřit a pokud ano, který
orgán města se k navrhovanému textu vyjádřil?
Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli zaslána informace tohoto znění:
„Otázka:
1.
a) uveďte prosím celkovou výši finančních odměn, mimořádných odměn vyplacených
zaměstnancům Města Český Těšín za druhé pololetí roku 2019
b) uveďte prosím celkovou výši finančních odměn, mimořádných odměn vyplacených
zaměstnancům Města Český Těšín za první pololetí roku 2020
Odpověď:
Celková výše finančních odměn, mimořádných odměn vyplacených zaměstnancům Města Český
Těšín za druhé pololetí roku 2019 činí 4 037 100 Kč. Celková výše finančních odměn,
mimořádných odměn vyplacených zaměstnancům Města Český Těšín za první pololetí roku 2020
činí 2 630 200 Kč. Jedná se o zaměstnance Města Český Těšín, zařazené do městského úřadu a do
městské policie.
Otázka:
2. a) uveďte prosím celkovou výši nákladů za rok 2019 vynaložené za koupi nebo pořízení
dárkových balíčků pro seniory-jubilanty našeho města
Odpověď
Celkové finanční náklady za rok 2019, vynaložené na návštěvy jubilantů činí 230 323,- Kč vč.
DPH.
b) uveďte prosím konkrétní důvod, proč jste se rozhodli vyměnit dárkové balíčky s osobním
předáním za poštovní blahopřání.
Odpověď
Zastupitelstvo města Český Těšín při schvalování rozpočtu pro rok 2020 neschválilo položku
nákup dárkových balíčků pro jubilanty, a proto vedení města rozhodlo, že kromě blahopřání,
které obdrží každý jubilant ve věku 80, 85, 90 a od 91 let nahoru, budeme pro seniory pořádat
2 x / rok koncerty pro seniory s hudebním programem a 1 x / rok setkání osmdesátníků
s programem, dárečkem a občerstvením. Dále u jubilantů, kteří v daném roce oslaví 100 a
více let zajistíme osobní návštěvu vedení města s předáním dárkového balíčku a kytičky,
v celkové hodnotě 1 500,- Kč.
Otázka:
3.
Vzhledem k tomu, že v průběhu krize Covid 19 byli občané vedením města upozornění na
šetření a shovívavost z důvodu snížení budoucích daňových výnosů pro město, uveďte prosím
v návaznosti na výše uvedené:
a)
je hospodárné a rozumné v době, kdy víme, že dojde ke snížení daňových výnosů vzít si
úvěr 53 000 000 Kč na projekt „Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční
turistiky“ a jak nám tento projekt pomůže překonat krizi spojenou se snížením daňových
výnosů kvůli Covid 19, kterou jste občanům s předstihem avizovali?
Odpověď
Ministerstvo financí považuje omezování investic v době této krize za největší chybu
v hospodaření měst a obcí, která by zpomalila rozvoj územních samospráv a cyklicky

zhoršovala situaci české ekonomiky, protože obce a kraje jsou významnými veřejnými
investory. Dle vyjádření ministerstva je potřeba situaci stabilizovat právě pomocí investic a
tak překonat krizi. Město postupuje v souladu s doporučením ministerstva financí a snaží se
neutlumovat investice a omezovat běžné výdaje a provozní dotace příjemcům, jejichž činnost
je v tuto chvíli omezena. Pro případ, že by na realizaci svých investic města potřebovala
externí zdroje, doporučuje samo ministerstvo financí využít úvěry, které jsou v současné době
velmi levné.
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zmiňuje fiskální pravidlo, které
stanoví, že ÚSC hospodaří tak, aby výše jeho dluhu nepřesáhla 60 % průměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky. Úroveň zadlužení města Český Těšín, dle výpočtu podle tohoto
zákona k 31. 12. 2019 činí 15,45 %. V následujících letech předpokládáme růst zadlužení po
přijetí úvěrů na 28,44% v roce 2021, resp. 26,39% v roce 2022, v dalších letech již pak úroveň
zadlužení klesá z důvodu splácení úvěrů.
b)

jakou finanční či jinou návratnost a v jakém horizontu očekáváte z investic vložených do
tohoto projektu?

Odpověď:
Tento projekt je veřejným statkem, přináší prospěch širokému okruhu osob, je nevylučitelný
ze spotřeby a nerivalitní. Jeho realizaci nelze zabezpečit soukromým sektorem, vytvořená
hodnota nemá tržní cenu. Stanovení efektivity a návratnosti je v případě veřejných statků
problematické, projekt nevytváří peněžní příjmy. Přínosem projektu bude výrazné zvýšení
turistické poptávky v obou městech, včetně poptávky po ubytovacích službách, zvýšení
návštěvnosti regionu, podpora zaměstnanosti, přeměna upadajících průmyslových oblastí a
zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů. Celkově projekt
rozvíjí a podporuje veřejné služby v oblasti cestovního ruchu.
c)

kolik dotací na tento projekt již město získalo?

Odpověď:
V současné chvíli Město Český Těšín připravuje podklady pro podpis Smlouvy o dotaci.
Následně bude možné žádat v pravidelných intervalech o proplacení dotace dle žádosti o
podporu. Doposud tedy město neobdrželo od poskytovatele dotace žádnou platbu.
d)

je tento projekt součástí projektu opravy ul. Zamkowe v polském Cieszynie? Pokud ano,
uveďte dopady na projekt v Cieszynie, pokud byste jej odložili nebo zcela zrušili na české
straně

Odpověď:
Součástí projektu „Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky“ je také
mj. úprava ul. Zamkowa včetně objektu Zamkowa 1. Dle žádosti o podporu budou výše
uvedený projekt realizovat dva partneři – město Český Těšín jako partner a Gmina Cieszyn
jako vedoucí partner. Pokud by se kterýkoliv z partnerů rozhodl nepodepsat Smlouvu o
dotaci a tedy nevyužít možnosti spolufinancování projektu z prostředků Evropské územní
spolupráce, nemohl by tyto prostředky čerpat ani druhý z partnerů. Odklad projektu je
možný pouze částečně a to odklad ukončení projektu až na hraniční termín červen 2023.
Tento odklad musí schválit poskytovatel dotace. Oba partneři o něj po vzájemné dohodě
požádají poskytovatele dotace před podpisem Smlouvy o dotaci.
e)

bylo možné tento projekt odložit na dobu, kdy bude zřejmé, že jsme s jistotou překonali
krizi s Covid 19?

Odpověď:
Oba partneři po vzájemné dohodě požádají poskytovatele dotace před podpisem Smlouvy o
dotaci o odklad konce realizace projektu na termín 30.6.2023. V této chvíli není zřejmé,

zda poskytovatel dotace posoudí kladně žádost obou partnerů. Oba partneři již byli vyzvání
k doložení dokladů pro podpis Smlouvy o dotaci a jejímu následnému podpisu. Pokud
bychom v požadovaném termínu nedodali podklady, oba partneři by přišli o možnost
čerpat prostředky z Evropské územní spolupráce. Odklad podpisu Smlouvy o dotaci tedy
není možný.
Výše zmíněný posun konce realizace projektu poskytuje oběma partnerům, pokud takto
bude schválen, jen velice malý prostor pro odklad prací. Vzhledem k tomu, že nelze
predikovat, kdy nastane vámi zmiňované období překonání krize COVID-19, nelze projekt
do konce tohoto období odložit.
f)

jaké finanční dopady hrozily v případě, že by se tento projekt odložil nebo zcela zrušil
z důvodu současné ekonomické krize?

Odpověď:
V případě, že by se projekt odložit či zcela zrušil a oba partneři by tedy nemohli čerpat
prostředky z Evropské územní spolupráce, oba partneři by přišli o dotaci ve výši
1.911.019,86 EUR z toho město Český Těšín o částku 425.471,68 EUR.
g)

jak město nahradí podstatný úbytek parkovacích míst na ul. Nádražní, ke kterému dojde
po realizaci projektu?

Odpověď:
Projekt počítá se zachováním většiny parkovacích míst na ulici Nádražní. Zaniklá
parkovací místa nebudou v rámci ulice Nádražní nahrazena.
h)

komunikovalo město před nebo při samotné realizaci tento problém s úbytkem
parkovacích míst s provozovateli služeb, obchodníky a osobami s trvalým bydlištěm na ul.
Nádražní?

Odpověď:
Úbytek parkovacích míst nebyl osobně komunikován, občané i organizace se mohli vyjádřit
v rámci stavebního řízení.
i)

zašlete prosím veškeré kopie dokumentů, které souvisí s tímto projektem (smlouvy,
položkový rozpočet atd.)

Odpověď:
V současné době nebylo provedeno zadávací řízení na dodavatele stavby, proto nemůžeme
poskytnout požadované dokumenty. V budoucnu budou smlouvy vč. rozpočtů veřejně
přístupné v registru smluv a na profilu zadavatele.
Otázka:
4.
Vzhledem k tomu, že na podstavci za textem nově odhaleného pomníku „Hraniční sloup“ u
muzea na ul. Hlavní je mimo jiné podepsáno Město Český Těšín, uveďte:
a)

zda-li se orgány města měly možnost k tomuto textu vyjádřit a pokud ano, který orgán
města se k navrhovanému textu vyjádřil?

Odpověď:
Odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný stavební úřad, který vykonává státní
správu, v rámci povolení rekonstrukce budovy muzea povolil sokl pro umístění výtvarného díla
(sochy), samotné výtvarné dílo nevyžaduje povolení stavebního úřadu. Stavba rekonstrukce
muzea byla zkolaudována v únoru 2020. Odbor územního rozvoje neměl možnost se k textu na
pomníku vyjádřit.“

