
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 63 
 DNE: 27. 3. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1003/2017/STAR 

 

NÁZEV: 
 

Dodatek smlouvy – Lepší místo 

 

ANOTACE: 
 
Město Žďár nad Sázavou uzavřelo dne 16.06.2015 se společností Prostor plus o.p.s. 
Smlouvu o poskytování služeb. Smluvní strany se dohodly na změnách zahrnutých 
v dodatku č.1.  
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání schvaluje dodatek č.1., který bude uzavřen mezi městem a 
společností Prostor plus o.p.s. v předloženém znění. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
oPM 

Předkládá: 
Starosta města 

 



 

Název materiálu: 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 3 
 
 
Popis 
 
Dodatek č. 1. ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené mezi společností Prostor plus o.p.s. a 
městem Žďár nad Sázavou. 
 
 
 
Geneze případu 
 

• RADA MĚSTA  Č. 18            3. Usn. 233/2015/OP                      
l) Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování služeb, která bude uzavřena mezi 
společností Prostor plus o.p.s. a městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je oprávnění 
využívat produkt „Lepší místo“,  v předloženém znění. 
 

• Smlouva o poskytování služeb byla uzavřena mezi společností Prostor plus o.p.s. a 
městem Žďár nad Sázavou dne 16.06.2015. 

 
Návrh řešení 
 

• Po pro projednání schválit uzavření dodatku č.1. ke  Smlouvě o poskytování služeb 
uzavřené mezi společností Prostor plus o.p.s. a městem Žďár nad Sázavou.      
 

Varianty návrhu usnesení 
 

• Rada města pro projednání schvaluje uzavření dodatku č.1. ke  Smlouvě o poskytování 
služeb uzavřené mezi společností Prostor plus o.p.s. a městem Žďár nad Sázavou a 
pověřuje starostu města  

 
Doporučení předkladatele 
 

• Po pro projednání schválit uzavření dodatku č.1. ke  Smlouvě o poskytování služeb 
uzavřené mezi společností Prostor plus o.p.s. a městem Žďár nad Sázavou.      

 
 
 
Stanoviska 
 

• Dodatek smlouvy byl projednán s panem starostou Mgr. Zdeňkem Navrátilem a panem 
místostarostou Ing. Josefem Klementem. 



Dodatek c. 1 ke smlouve o poskytovani sluzeb 

uzavrene mezi nize uvedenymi ucastniky dne 16.6.2015 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
se sidlem: Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 00295841 
DIC: CZ 00295841 

Zastoupeno Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou 
dale jen " objednatel" 

a 

Spolecnost: Prostor plus o.p.s. 
se sidlem: Na Pustine 1068, 280 02 Kolin 
ICO: 265 946 33 
DIC: CZ 265 946 33 

gr. 
dale jen ,poskytovate/ 

Predmet dodatku 

Predmetem tohoto dodatku je: 
• Zmena clanku II. Predmet smlouvy, bod 2.1. 
• Zmena clanku Ill. Doba trvani smlouvy, bod 3.1. 
• Zmena clanku IV. Cena za poskytovane sluzby a platebni podminky, bod 4.1. 

1. Clanek II - Predmet smlouvv se meni nasledovne: 

II. 
Predmet smlouvy 

Poskytovani pravidelneho supportu a technicke podpory 
• Reseni problemu pri chybnem fungovani aplikace 
• Reseni problemu pfi chybnem fungovani interni administrace 
• Opravy a upravy nad ramec opravneni poverenych uredniku (upravy profilu mesta 

a uradu, mazani komentaru, blokova uzivatelu) 
• 1x za ctvrt roku vytvareni statistiky pro mesto (celkovy pocet tipu za obdobi z toho 

pocet novych, vyresenych, v reseni, neresitelnych, narust uzivatelu za obdobi) 
Spoluprace pri propagaci Lepsiho mista 

• Poskytnuti 500 ks letacku Lepsiho mista (v pripade potreby mozno zdarma 
doobjednat) 

• Priprava tiskove zprava nebo podkladu pro tiskovou zpravu 1 x za ctvrt roku 

RADREM
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2. Clanek Ill Doba trvani smlouvy se meni nasledovne: 

Ill. 
Doba trvani smlouvy 

Tato smlouva se uzavira na dobu neurcitou. 

3. Clanek IV. bod 4.1. Cena za poskytovane sluzby se meni nasledovne: 

IV. 
Cena za poskytnute sluzby 

Cena za poskytnute sluzby je dohodnuta mezi smluvnfmi stranami jako cena smluvnf a je 
sjednana ve vysi 20 000,- Kc (slovy: dvacettisfc korun ceskych) na rok. Smluvena castka na 
nasleduj icf roky je splatna vzdy k poslednfmu dni v mesici lednu. Smluvni strany si sjednaly, 
ze k sjednane cene tohoto dodatku bude poskytovatel uctovat DPH v zakonne vysi odvijejfcf 
se od pi'fslusnych danovych norem. V pi'ipade vypovezeni smlouvy jednou ze stran 
v prubehu roku, se smluvnf strany dohodly na vyrovnan f - navracenf pomerne castky ze 
smluvni ceny. 

4. Clanek IV, bod 4.3. se vypousti. 

5. Clanek IV, bod 4.4. se oznacuje jako clanek Clanek IV, bod 4.3. 

6. Clanek IV, bod 4.5. se oznacuje jako clanek Clanek IV, bod 4.4. 

Zaverecne ustanoveni 

1. v ostatnfm, tfmto dodatkem nezmenenem, zustava platne puvodnf znenf smlouvy. 
2. Tento dodatek je uzavi'en ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrzf po 

jednom (1) vyhotovenf. 
3. Poskytovatel bere na vedomi, ze objednatel je osobou, ktera rna podle zakona c. 

340/2015 Sb., o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterYch smluv, uvei'ejnovanf techto 
smluv a o registru smluv (dale jen zakon o registru smluv) a vniti'n fch pi'edpisu 
objednatele, povinnost tento dodatek vcetne Smlouvy o poskytovani sluzeb zvei'ejnit 
prosti'ednictvim registru smluv. Smluvni strany dale prohlasuji, ze dodatek ani smlouva 
neobsahuji obchodnf tajemstvf. 

4. Uzavi'eni tohoto dodatku bylo die zakona o obcich c. 128/2000 Sb. v platnem zneni, 
schvaleno Radou mesta Zd'ar nad Sazavou pod usnesenim c ... .. .. /2017 ze dne 
.. .... .. .. 2017. 

5. Strany prohlasuji, ze si tento dodatek pi'ecetly, ze s jeho obsahem souhlasi ana dukaz 
toho k nemu pi'ipojuji svoje podpisy: 

v KoHne dne .... ........ .. . Ve Zd'ai'e nad Sazavou dne ..... .... .. . 
Prostor plus, o.p.s. Mesto Zd'ar nad Sazavou 



I. SMLUVNf STRANY 

Nazev: Ptostot plus o.p.s. 

Zastoupen: Mgr. Pcttem Stdd}·m, feditelem 

Sidlo: Na Pustine 1068, 280 02 Kolin 

IC: 26594633 

Bankovni spojeni: 

DIC: CZ26594633 

dale je ,.pusft:ytovateJU 

a 

Nazev: Mcsto Zd'ar nad Sazavou 

Zastoupeno: Mgr. Zdeiikcm Navnitilem, starostou 

Sidlo: ZiZkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou 

1(~ : 00295841 

DIC: CZ00295841 

Bankovni spojcni: 

dale jen ,.oijednatel" 
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prostor PLUS o.p.s. 

uzaviraji nize uvedeneho dne, mesice a roku tuto srnlouvu o poskytovani sluzeb Lepsiho rnista: 

II. PREDMET SMLOUVY 

2.1. Poskytovatel se zavazuje nejpozdeji do 30 dnu ode dne podpisu teto srnlouvy pro 

objednatele zajistit v ramci teto srnlouvy moznost vyuZivani produktu oznaceneho jako 
,Lepsi rnisto"(dale take jen produkt), zahrnujid predani urednicke administrace, predini 
manualu, propojeni objednatele s mestskfm uradem Zd'ir nad Sazavou, predani 
informacnich letacku pro obcany v poctu nejmene 1.000 kusu a aktivovini rnistniho tisku. 

2.2. Objednatel se zavazuje plnit podrninky ve prospech poskytovatele sjednane v teto srnlouve, 
zejmena hradit dojednanou cenu. 

2.3. Manual, vcetne informace o nakladani a vyuziti daneho produktu je samostatnou pffiohou 

teto srnlouvy oznacenou jako pffioha c. 1. 

III. DOBA TRV ANi SMLOUVY 

3.1. Tato srnlouva se uzavira na dobu urcitou s ucinnosti od 01.06.2015 do 31.05.2016. 

3.2. Srnluvni strany si sjednaly moznost prodlouzeni teto smlouvy po uplynuti sjednane doby 

urCite, kde pokud nedojde ze strany jednoho z ucastnikU nejpozdeji do dvou mesicu 
pred skoncenim trvani teto srnlouvy z duvodu uplynuti doby k oznameni druhemu 

ucastniku, ze nema nadale zajem na pokracovani teto srnlouvy, pak se srnluvni vztah mezi 
srnluvnimi stranami obnovuje vzdy na dobu jednoho roku, a to za podrninek platnych 
v dobe obnovy tohoto srnluvniho vztahu. 

IV. CENA ZA POSKYTNUTE SLUZBY A PLATEBNi PODMiNKY 

4.1. Cena za poskytnute sluzby je dohodnuta mezi smluvnimi stranami jako cena smluvni a je 
sjednana ve vjsi 21.669,- Kc (slovy: dvacetjedentisidestsetsedesatdevet korun cesk-ych). 
Tato je cena je kalkulovina jako 1,- Kc za obcana, tedy dle poctu obyvatel v danem meste 

stanovenych podle verejne dostupnych udaju od C:eskeho statistickeho uiadu k 1. 1. toho 

ktereho roku, v nemZ je sluzba poskytovina. 

4.2. Srnluvni strany si sjednaly, ze k cene sjednane dle Clanku IV. odst. 4.1. teto srnlouvy bude 
poskytovatel uctovat DPH v zakonne vjsi odvijejid se od pnslusnych danovjch norem. 
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prostor PLUS o.p.s. 

4.3. V pnpade, ze by doslo k prodlouzeni trvani smlouvy postupem dle Clanku III. odst. 3.2. teto 

smlouvy, tak pro stanoveni vfse ceny bude rozhodne aktualni statisticky vykazany pocet 
obyvatel objednatele CSU v lednu daneho roku na ktery by byla smlouva prodluzovana. 

4.4. Cena za poskytnute sluzby bude vylictovana poskytovatelem na zakladne Hdneho 
danoveho dokladu na celou dobu predjimaneho trvani teto smlouvy a uhrazena 
objednatelem na zaklade faktury vystavene dle splatnosti uvedene na fakture. 

4.5. v pnpade, ze by doslo k predcasnemu skonceni smlouvy z duvodu na strane poskytovatele 
zejmena s odkazem na Clanek VII. odst. 7.4. teto smlouvy, tak se poskytovatel zavazuje na 
vfzvu objednatele vratit objednateli pomernou cast ceny odpovidajid poctu kalendarnich 
mesicu, na ktere byla smlouva uzavrena vuCi poctu celych kalendarnich mesicu jinak 
plynoudch do radneho uplynuti smlouvy dle clanku III. teto smlouvy pokud by smlouva 

nebyla predcasne ukoncena. 

V. PRAVAAPOVINNOSTI OBJEDNATELE 

5.1. Objednatel je povinen poskytnou poskytovateli maximalni moznou soucinnost, zejmena 
poskytovat uplne, pravdive a vcasne informace. v nezbytnych pnpadech vystavi 

poskytovateli objednatel plnou moe k zastupovani v jednani se ttetimi subjekty. 

5.2. Objednatel rna pravo kontroly poskytovanych sluzeb v prubehu jejich poskytovani a rna 
pravo se dozadovat toho, aby jej poskytovatel provadel radnym zpusobem. 

5.3. Objednatel je opr:ivnen pouzivat predmet teto sluzby jen v rozsahu a za ucelem 
stanovenym v teto smlouve, a to zejmena s odkazem na Clanek II. teto smlouvy, vcetne 
citovane ptilohy. 

5.4. Objednatel se zavazuje radne a vcas hradit cenu slu2by dle teto smlouvy. 

VI. PRAVAAPOVINNOSTI POSKYTOVATELE 

6.1. Poskytovatel se zavazuje prubezne informovat objednatele o vfsleddch sve cinnosti, ktere 
by mohli vest ke zkvalitneni poskytovane sluzby Ci o moznostech dalsiho vyuziti teto 
sluzby. 

6.2. Poskytovatel je povinen neprodlene oznamit objednateli vsechny skutecnosti, ktere by 

mohly ovlivnit plneni smlouvy a nebyly k datu uzavreni smlouvy znamy. 
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prostor PLUS o.p.s. 

6.3. Poskytovatel je povinen chranit prava a opr:ivnene zajmy objednatele. Je povinen jednat 
cestne a svedornite, dusledne vyuzivat vsechny zakonne prostiedky a uplatnovat sve znalosti 

a zkusenosti. 

6.4. Poskytovatel je povinen zachovavat mlcenlivost o vsech skutecnostech, o nichz se dozvedel 

v souvislosti s plnenim predmetu smlouvy. 

6.5. Poskytovatel je povinen sjednanou Cinnost provadet na svou odpovednost a srym jmenem. 
Poskytovatel je pti plneni teto smlouvy opr:ivnen vyuzit dalsi osoby, za jejich jednani vsak 

odpovida, jakoby danou Cinnost vykonal sam. 

6.6. Poskytovatel je do 30 dnu od ukonceni platnosti smlouvy povinen objednateli poskytnout 
na pamet'ovem mediu strojove zpracovatelna nashromazdena data, vznikla v souvislosti 

s pouzivanim produktu za dobu platnosti smlouvy. 

VII. UKONCENi SMLOUVY 

7.1. Smluvni strany si sjednaly moznost vypovezeni ci odstoupeni od teto smlouvy pred jejim 

skoncenim uplynutim sjednane doby trvani teto smlouvy, a to z duvodu sjednanych v teto 

smlouve. 

7 .2. Smluvni strany si sjednaly opr:ivneni kterekoliv smluvni strany pisemne vypovedet tuto 

smlouvu i bez udani duvodu s trimesicni rypovedni lhutou. Vypovedni lhuta zacne bezet od 
prvniho dne mesice nasledujidho po mesici, ve kterem byla rypoved' dorucena druhe 

smluvni strane. 

7.3. Odstoupit od smlouvy muze kazda ze smluvnich stran v pHpadech stanovenych zakonem a 
touto smlouvou. 

7.4. Poskytovatel je opravnen odstoupit od smlouvy v pHpade hrubeho poruseni povinnosti 
ze strany objednatele. ucastnici ryslovne sjednavaji a berou na vedomi, ze za hrube 

poruseni povinnosti objednatelem dle teto smlouvy je povazovano zejmena poruseni 
povinnosti objednavatele uvedenych v cl. v. odstavci 5.3. teto smlouvy a prodleni s uhradou 

ceny sluzby delsi ne:l 30 dni. 

VIII. ZAVERECNA USTANOVENi 

8.1. Pr:iva a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou ryslovne neupravena se Hdi 

pnslusnyrni ustanovenirni platnych pravnich predpisu, a to zejmena zakona c. 89/2012 Sb., 
obcansky zakonik. 
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prostor PLUS o.p.s. 

8.2. v pnpade, ze nektere ustanoveni teto smlouvy je nebo se stane neU.Cinnym, zustavaji ostatnf 
ustanoveni teto smlouvy ucinna. Strany se zavazuji nahradit neucinne ustanoveni teto 

srnlouvy ustanovenim jinym, ucinnym, ktere svym obsahem a smyslem odpovida nejlepe 

obsahu a smyslu ustanoveni puvodniho, neucinneho. 

8.3. Zmena nebo doplneni teto srnlouvy je mozna pouze pisemnou formou v podobe 

cislovaneho, obema stranami podepsaneho dodatku. 

8.4. Pnpadne spory o obsah a plneni teto srnlouvy budou rdeny cestou smirneho jednani, kde 
v pnpade, ze pouze v situaci, kdy toto nepovede k vyrdeni veci, tak se ueastnici zavazujici 
dane rdit pred mistne a vecne pnslusnym soudem dle civilnich procesnich predpisu. 

8.5. Srnluvni strany vyuzivaji moznosti daneho ustanovenim § 89a zakona c. 99 I 1963 Sb., 

obcansq soudni rad, a timto si sjednavaji mistni pnslusnost soudu prvniho stupne 
poskytovatele, tj. Okresni soud v Koline, pokud zakon nestanovi pnslusnost vylucnou. 

8.6. Smluvni strany si sjednaly, ze mistem dorucovani jsou adresy uvedene v zahlavi teto 
smlouvy, pokud nebude pisemne oznamena ucastnickou stranou druhe srnluvni strane 
adresa jina, stejne tak se povazuje za dorucenou zasilku zasilka dana k postovni preprave, 

kdyz nebyla adresatem v Ulozni dobe prevzata ci doslo k odmitnuti prevzeti teto zasilky. 

8.7. Objednatel jakozto obec timto prohlasuje a podpisem sveho zmocneneho zastupce stvrzuje, 
ze projednani, uzavreni a realizace teto smlouvy je v plnem souladu se zakonem 
c. 128/2000 Sb., o obdch. Uzavreni teto srnlouvy bylo schvileno radou mesta Zd'aru nad 

Sazavou doe ..... usnesenim c.j ...... 

8.8. Poskytovatel bere na vedomi a souhlasi s tim, ze tato srnlouva s ohledem na objednatele 

jako vdejnopravni korporace podlehi vdejne kontrole, kde za timto ucelem se zavazuje i 

spolupusobit k naplneni tohoto predpokladu. 

8.9. Vzhledem k vdejnopd.vnimu charakteru mesta poskytovatel vyslovne prohlasuje, ze je 
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zpracovanim svych udaju mestem s ohledem 

na zakon c. 106/1999 Sb., o svobodnem pnstupu k informacim, ve zneni pozdejsich 
predpisu, a rovnez se zvdejnenim srnluvnich podminek obsazenych v teto srnlouve 

v rozsahu a za podminek vyplyvajidch z pHslusnych pravnich predpisu, zejmena zakona c. 
106/1999 Sb., o svobodnem pnstupu k informacim, ve zneni pozdejsich predpisu. 

8.1 0. Poskytovatel souhlasi se shromazd' ovanim, uchovanim a zpracovanim svych osobnich 

udaju obsazenych v teto srnlouve mestem (pHp. jeho zamestnanci), a to pouze pro ucely 
vedeni evidence a projednani v organech mesta a zvdejneni rozhodnuti techto organu, 

uzavreni srnluv, apod., ve kterych jsou tyto udaje obsazeny, tj. vsude tam, kde lze uvedenim 

osobnich udaju predejit zamene ucastniku pravniho vztahu. Tento souhlas je poskytovan na 
dobu neurcitou, nejdele vsak do okamziku, kdy pomine ucel, pro ktery budou uvedene 

osobni udaje zpracovany, s vyjimkami stanovenymi zvlastnimi zakony. Poskytovatel si je 
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prostor PLUS o.p.s. 

zaroveti vedom svych prav upravenych piislusnymi ustanovenimi zakona c. 101 / 2000 Sb., 

0 ochrane osobnich udaju a 0 zmene nekterjch zakonu, vc zneni pozdejsich piedpisu. 

8.11. Poskytovatel dale souhlasi s tim, ze ze sttany mesta bude, resp. muze byt, pfi dodrzeni 
podtninek stanovenych zakoncm c. 101/2000 Sb., o ochranc osobnich udaju a o zmcne 

nekterjch zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu, zvefejnena rato smloun, jeji cast nebo 

dilci infonnace tfkajid se teto smlouvy a jejiho plneni. Taro smlouva se vyhotovuje v poctu 

dvou vfrisku, z nichZ jeden obdcli objednatel a jcden poskytovatel. 

8.12. Smluvni sttany shodne prohlasuji, ze rozumi obsahu tt!to smlouvy a jsou s nim srozumeny, 

konstatujice, ze smJouvu uzaviraji na zak.lade jejich prave a SYObodne vule prosty jakckoli 
tisne ci natlaku. 

(., / 
4 6 . -~'C)/.j-\' -~-~(-:~cr· . . dne ········ ············· 

Prostor plus o.p.s. 

Mgr. Pett Stekly, reditel 

poskytovatel 
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Pl'iloha c. 1 

Informace o nakhidani a vyuziti produktu Lepsi misto (dale jen LM) 

Objednavate si nastroj, diky kteremu ziskavate: 

1. Unikatni mobilni a webovou aplikaci umozimjid komunikovat mezi obcanem a radnid 

2. Nastroj pro zapojovani lidi a fi.rem do vdejneho deni 
3. Unikatni system umoznujid ndit, delegovat a vizualizovat v)rsledky prace 

Zlepsite zpusob prace a jeji vnimani vdejnosti: 

LM je mistroj, ktery V:irn umo7.ni na kazde male veci zdokladovat Vasi dobrou prici a pr:ici 
Vaseho illadu. V efejnost bude mit poneti o administrativnim procesu, odpadnou anonymni 
telefon:ity a kontakty se stezovateli. Firemni a neziskovj sektor bude rovnomeme zapojen do 

konstruktivniho rozvoje mesta. 

,Systematicky zlepsite pohled na Vasi praci a praci Vasich urednikU" 

Vzdy budete mit po ruce prehled, jak Vas urad pracuje a co se ve meste deje: 

Platforma pro svoji schopnost delegovat, kontrolovat a vizualizovat vjsledky a deni ve meste 
V am clava prehled o rychlosti a efektivite Vaseho illadu a vasich dodavatehi ci pnspevkov)rch 

organizad. 

,Obcane uvidi a oceni Vasi praci" 

Ziskavate sluibu, ktera podporuje rozvoj a pritahuje k V am pozornost: 

LM umoznuje vkladat problem, ukol Ci pottebu, lokalizovat, fotit a nasledne delegovat, 
terminovat, sledovat reseni a vizualizovat vjsledek, vcetne rychlosti celeho procesu. LM 
umoznuje planovat, kontrolovat a tidit cely urad a jeho dodavatele. 

,Stavate se radnici moderni do by." 

,Lepsi Misto pro Lepsi Cesko! Snadno a rychle!" 



Pocet tipu a dotazu od 2.pololeti 2015 do unora 2017 za jednotlive mesice 
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• Pocet tipu (lepsf mfsto) • Pocet dotazu (web zdarns.cz) 
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Stiznosti a podekovani od 2.pololeti 2015 do 15.2.2017 die prfjemcu (web 
zdarns.cz) 
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Prehled dotazu a nametu od 2.pololeti 2015 
do 15. (mora 2017 die prijemcu 
celkem 1152 dotazu tajemnfk; 80 

oddOieni lnfo,matlky; 7 ~ 
oddelenf projektu a komunikace; 

189 

oddelenf financnf __ _:.::-~=:wa:=~:!:!!!~~=====-· 
kontroly a internfho 

auditu; 2 
odbor zivotnfho prosti'edf; 45 

odbor zivnostensky; 3 

odbor skolstvf, kultury a sportu; 
37 

odbor sekretariat tajemnfka a 
vniti'nfch vecf; 9 

odbor majetkopravnl; 10 

odbor financnl; 4 



ohlaseni zavady; 169 

stiznost; 65 

namet; 239 

podekovani; 61 Strukrura dotazu a nametu od 
2.pololeti 2015 do 15. unora 2017 
{celkem 1152) 

dotaz; 606 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 



Prehled tipu ve Zd'are nad Sazavou od 2.pololetl2015 die stavu 
celkem 211 tipu 

Vyresene 
50% 

* obdobf cervenec - prosinec 2015 

Neresitelne Nove 

V realizaci 
32% 



Celkov'{ pocet dotazu (web -
zdarns.cz); 1152; 85% 

Pocet typu a pocet dotazu od 2.pololetl 2015 
celkem 1 364 podnetu 

Celkov'{ pocet typu (Lepsf mfsto); 
211; 15% 
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