Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Výše místních poplatků, investicí, programů a grantů města, projetků a programů, svoz a třídění komunálního
odpadu

„Žádost o poskytnutí informací – týkající se výše místních poplatků, investicí, programů a grantů
města, projektů a programů spoluorganizovaných Evropskou unií, zdravotnictví a sociálních
služeb města, veřejné dopravy, technické služby města, poplatků za svoz a třídění komunálního
odpadu.”

K požadovanému Vám povinný subjekt sděluje následující:

Část A:
1) „Jaké eviduje obec dle vyhlášky resp. upřesnit právní předpis a stanovenou výši
částky jednotlivě o Místních poplatcích za komunální odpad, Poplatek za psa,
poplatek za užívání veřejného prostranství.“
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunální odpadů je zaveden obecně závaznou vyhláškou statutárního
města České Budějovice č. 3/2019 ze dne 9. 12. 2019, účinné ode dne 1. 1. 2019. Výše
sazby poplatku spolu s případným osvobozením je stanovena v uvedené obecně závazné
vyhlášce, která je mimo jiné uveřejněna na oficiálních webových stránkách statutárního
města České Budějovice. Povinný subjekt níže přikládá odkaz na webové stránky.
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/vyhlasky-predpisy/vyhlaska-c32019-o-mistnim-poplatku-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-tridenivyuzivani/soubory/ozvc32019opoplatkuzako.pdf
Poplatek za psa a poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven ve vyhlášce
statutárního města České Budějovice č. 4/2019 o místních poplatcích ze dne 9. 12. 2019 ve
znění vyhlášky č. 2/2020 ze dne 18. 5. 2020. Výše sazby poplatků je stanovena v
uvedené obecně závazné vyhlášce, která je mimo jiné uveřejněna na oficiálních
webových stránkách statutárního města České Budějovice. Povinný subjekt níže přikládá
odkaz na webové stránky.
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/vyhlasky-predpisy/vyhlaska-c42019-o-mistnich-poplatcich/soubory/ozvc42019omistnichpoplatcich002.pdf
https://www.c-budejovice.cz/sites/default/files/obsah/vyhlasky-predpisy/vyhlaska-c22020-kterou-se-meni-obecne-zavazna-vyhlaska-c-42019-o-mistnichpoplatcich/soubory/vyhlaskac22020kterousemeniozvc42019omistnichpoplatcich.pdf
2) „Kolik činily neinvestiční výdaje základní školy, která zabezpečovala obec (celkem
za rok 2019/2020).“
Schválený rozpočet příspěvkových organizací s uvedením jednotlivých základních škol
zřizovaných statutárním městem České Budějovice je pro jednotlivé roky uveřejněn na
oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice. Povinný subjekt
níže přikládá odkaz na webové stránky.
https://www.c-budejovice.cz/rozpocet

3) „Jaké jsou finanční programy podpory a kolik jich město má. Čeho se týkají
individuální dotace.“
Veškeré dotační programy se specifikací jednotlivých podporovaných oblastí jsou
uveřejněny na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice.
Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, a to jak na základě dotačních programů, tak i
individuálně poskytnuté jsou taktéž uveřejněny na oficiálních webových stránkách
statutárního města České Budějovice. Povinný subjekt níže přikládá příslušné odkazy.
dotační programy:
https://www.c-budejovice.cz/poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-mesta
smlouvy:
https://www.c-budejovice.cz/smlouvy-uzavrene-mestem-ceske-budejovice
4) „Jaké má město projekty spoluorganizované Evropskou unií EU. O jaké a o kolik
takových evropských projektů se stará Město České Budějovice.“
V současném programovém období 2014-2020 čerpá statutární město České Budějovice
podporu prostřednictvím:
- Operačního programu Doprava (projekty městské telematiky),
- Operačního programu Životní prostředí (projekty zaměřené na úspory energií,
varovací systémy)
- Regionálního operačního programu (cyklostezky, budování odborných učeben na
základních školách, parkoviště, IT systémy, rozšíření kapacit mateřských škol)
- Operačního programu Zaměstnanost (sociální začleňování, optimalizace procesů
úřadu).
Do programů EU bylo od roku 2014 městem podáno 58 projektů, zatím 44 z nich
obdrželo finanční podporu EU, o podpoře některých se zatím rozhoduje. Velká část
projektů je realizována prostřednictvím integrované strategie (IPRÚ České Budějovice).
Kolik Město České Budějovice navštívilo turistů z jiných regionů v roce 2019/2020.“
Statutární město České Budějovice provozuje Turistické informační centrum České
Budějovice. Jeho provoz zajišťuje Magistrát města České Budějovice, odbor kultury
a cestovního ruchu, oddělení cestovního ruchu. Informací o počtu turistů povinný subjekt
nedisponuje. Povinný subjekt eviduje pouze informaci o tom, že dle prokazatelných
ubytovacích dokladů navštívilo v roce 2019 statutární město České Budějovice z jiných
regionů 292 165 osob (hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v poměru: 85 233 z
ČR, 206 932 ze zahraničí).

6) „Jaké Město České Budějovice nabízí městské služby. Má Město České Budějovice
sociální služby jakého charakteru kdo je provozovatel této sociální služby.“
Statutární město České Budějovice není poskytovatelem žádné sociální služby. Seznam
sociálních služeb poskytovaných na území statutárního města České Budějovice
s uvedením poskytovatele je veřejně dostupný na webových stránkách Ministerstva práce a
sociálních věcí České republiky.
https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
7) „Kdo je ve městě České Budějovice veřejný autobusový dopravce. Kdo je ve městě
České Budějovice veřejný železniční dopravce. Kolik cestujících se přepraví za jeden

rok. Kdo se stará o zimní údržbu silnic kdo je provozovatel. Jaké jsou roční náklady
na tuto údržbu.“
Městskou hromadnou dopravu zajišťuje Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.,
a to autobusy a trolejbusy. Vozidla MHD ročně přepraví cca 39 milionů cestujících.
Statutární město České Budějovice nemá veřejného železničního dopravce. Údržbu
zajišťuje společnost FCC České Budějovice, s.r.o. Samostatná položka na zimní údržbu
v rozpočtu není, celková částka na letní a zimní údržbu komunikací je 39 500 000,- Kč.
Část B
1) „Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše
poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící.“
Jedná se řádově o tisíce svozových míst. Sazba poplatku viz část A odst. 1 poskytnutí
informací.
2) „Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají
sběrná místa
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. Kontejner
1100l kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový,
velkoobjemový, podzemní…)“
ad. a. 3 sběrné dvory a 1 shromaždiště komunálního odpadu
ad. b. papír, sklo, plast, oleje, textil, kovy, BIO
ad. c. viz příloha
3) „Využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce?
Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol,
Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov).“
Viz příloha.
4) „Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu.“
Společnost FCC České Budějovice, s.r.o.

