
1.
Předmět otázky: Žádost o poskytnutí údajů o nákladech
Datum: 18.4.2017

Žádost:

- náklady na propagaci, marketing, reklamu a inzerci od vzniku příspěvkové organizace
- náklady na inzerci na Facebooku
- náklady na tištěnou inzerci v Prostějovském večerníku

Odpověď: viz přílohy 1-13

2.
Předmět otázky: Žádost o poskytnutí informací o pracovních cestách
Datum: 7.5.2017

Žádost:

- informace o počtu pracovních cest, které vykonali zaměstnanci KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace
- informace o počtu pracovních cest vykonaných ředitelkou KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace od 1. 1. 2017 
- informace o cestách služebním autem
- informace o případných cestách soukromými auty (náhrada kilometrovného, průměrné ceny pohonných hmot)

Odpověď:

- pracovní cesty vykonané ředitelkou organizace jsou následující:
- 20.2.-22.2., cíl cesty: Praha, účel cesty: konference Cinema Czech, náklady cesty: 906 Kč
- 10.4-12.4., cíl cesty: Světlá nad Sázavou, účel cesty: Valná hromada Asociace provozovatelů kin, náklady cesty: 2.405,-
- služební vůz kino nemá, ředitelka nevlastní ani osobní automobil

3.
Předmět otázky: Žádost o poskytnutí údajů o počtu návštěvníků kina
Datum: 11.7.2017

Žádost:

1. počet návštěvníků kina v I. pololetí roku 2015,
2. počet návštěvníků kina v I. pololetí roku 2016,
3. počet návštěvníků kina v I. pololetí roku 2017.

Odpověď:

1. leden 1.1.-29.1.: 4198, únor 5.2.-26.2.: 5566, březen 5.3.-26.3.: 2217, duben 2.4.-30.4.: 5462, květen 7.5.-28.5.: 1902, červen 4.6.-25.6.: 2143
CELKEM 1.1.-25.6.: 21488

2. leden 31.12.-28.1.: 4903, únor 4.2.-25.2.: 3342, březen 3.3.-31.3.: 5062, duben 7.4.-28.4.: 3252, květen 5.5.-26.5.: 3011, 
červen 2.6.-23.6.: 3036
CELKEM 31.12.-23.6.: 22606

3. leden 29.12-26.1.: 4020, únor 2.2.-23.2.: 5097, březen 2.3.-30.3.: 5791, duben 6.4.-27.4.: 5960, květen 4.5.-25.5.: 4301,
červen 1.6.-22.6.: 2899
CELKEM 29.12.-22.6.: 28068

4.
Předmět otázky: Žádost o poskytnutí údajů o zaměstnancích kina METRO 70
Datum: 16. 8. 2017

Žádost:

1. Pracovní smlouvy všech zaměstnanců příspěvkové organizace zaměstnaných na pracovní poměr



Žádost:

2. Náplně práce všech zaměstnanců příspěvkové organizace zaměstnaných na pracovní poměr

3. Seznam všech dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti

4.Všech (pracovněprávních i jakýchkoliv jiných) smluv s panem Alexandrem Jančíkem, jeho náplň práce, informaci o tom, kolik mu bylo vyplaceno v jednotlivých měsících roku 2017.

Odpověď:

1. Poskytuji pracovní smlouvy zaměstnanců Kina Metra 70 Prostějov, p. o., a to zaměstnankyně Ivany Weissové, Danuše Vysloužilové a Jaroslavy Bočkové.
2. Poskytuji náplně práce shora uvedených zaměstnanců.
3. Seznam Dohod konaných mimo pracovní poměr (viz příloha 14.)
Dohody o pracovní činnosti:
Vašinová Jarmila, Dokoupilová Jana, Řehulka Jan, Buriánek Stanislav, Planka Otakar, Novotný Čeněk, Szymszová Magda, Petřík Tomáš, Vašek Josef, Prucková Hana, Fládr Milan
Dohody o provedení práce:
Mencelová Marcela, Albrecht Dominik, Svobodová Nina, Vašek Josef

4. Pan Alexandr Jančík není ve vztahu ke Kinu Metru 70 Prostějov v žádném pracovněprávním vztahu.
Pan Jančík vykonával pro Kino Metro 70 Prostějov činnosti spočívající v poradenské a konzultační činnosti v rámci transformace Kina Metro 70, realizaci obsahů a strukturování 
nového webového portálu metro 70.cz.
Další činnosti pana Jančíka: koordinace webových aktivit souvisejících se spuštěním webového portálu, vytvoření struktury nutné k pravidelné správě sociálních sítí, koordinace 
grafických podkladů souvisejících s redesignem vizuální identity Kina Metro 70, koordinace grafických výstupů a realizace souvisejících s vizuální proměnou interiéru Kina Metro 70.
Leden  -  23.000 Kč
Únor  -  23.000 Kč
Březen  -  18.000 Kč
Duben  -  18.000 Kč
Květen  -  18.000 Kč
Červen  -  15.000 Kč
Červenec  -  15.000 Kč

5.
Předmět otázky: Žádost o poskytnutí údajů o položkových měsíčních bankovních výpisech za období 01-06/2017 s důrazem na tržby za prodané vstupenky. 
Datum: 25. 8. 2017

Žádost:

1. Poskytnutí položkových měsíčních bankovních výpisů z účtu příspěvkové oraganizace Kino Mtero 70, zřízené městem Prostějovem za období 01-06/2017, tedy za první pololetí 
2017
2. Vyznačení odvedených tržeb v daných výpisech za prodané vstupenky do kina

Odpověď:

1. Poskytuji položkové měsíční bankovní výpisy z účtu příspěvkové oraganizace Kino Mtero 70, zřízené městem Prostějovem za období 01-06/2017, tedy za první pololetí 2017 (viz 
příloha 15)
2. Poskytuji vyznačení odvedených tržeb v daných výpisech za prodané vstupenky do kina (viz příloha 15)

6.



Předmět otázky: Žádost o poskytnutí údajů o zrušených představeních.
Datum: 29. 8. 2017

Žádost:

1. Kolik bylo případů, kdy došlo k průběhu I. pololetí 2017 ke zrušení představení, které bylo sjednáno školami s odpovědným pracovníkem kina?
2. Jakým způsobem byly školy odškodněny?
3. Jaká opatření byla přijata, aby nedošlo k opakování tohoto negativního jevu?

Odpověď:

1. Došlo k jednomu případu a jednalo se o Střední zdravotnickou školu, Prostějov.
2. Škola nežádala o žádné odškodnění v souvislosti s touto událostí.
3. K situaci došlo z důvodu pochybení zaměstnance KINA METRA 70 Prostějov, p. o.  V současné době objednávky škol řeší přímo ředitelka kina, případně zastupující zaměstnanec, 
čímž je eliminováno riziko opakování takové situace.

7.
Předmět otázky: Nakládání s pokladní hotovostí za období 01-06/2017
Datum: 13.09.2017

Žádost:
1. zaslání směrnice, kde je řešen způsob nakládání s pokladní hotovostí 
2. pokladní kniha položkově 1-6/2017 a hodnota vykázaných tržeb za 01-06/2017 z účetnictví jednotlivě po měsících

Odpověď:
1. Viz příloha 16.
2. Viz příloha 16.

8.
Předmět otázky: Střednědobý výhled rozpočtu
Datum: 24.9.2017
Žádost: 1. Žádost o zaslání střednědobýého rozpočtu organizace

Odpověď:

1. Vzhledem k faktu, že od doby nabytí účinnosti zákona č. 24/2017 Sb., ze dne 17. ledna 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové 
odpovědnosti, nebyl střednědobý výhled rozpočtu KINA METRO 70 Prostějov, p. o. projednáván ani schválen orgány města, nemohla příspěvková organizace návrh ani schválený 
střednědobý výhled rozpočtu zákonem popisujícím způsobem dosud zveřejnit.

9.
Předmět otázky: Pracovní smlouva změstnance
Datum: 21.11.2017
Žádost: Žádost o zaslání pracovněprávních smluv a ostatních smluv, které jsou uzavřeny s novým zaměstnancem.
Odpověď: Informace byla žadateli poskytnuta s anonymizovanými osobními údaji.

10.
Předmět otázky: Převzetí bytové jednotky v kině
Datum: 2.1.2018

Žádost:

1. Pracovníci přítomní předání bytu.

2. Vyhotovení předávacího protokolu.



Žádost: 3. Případné důvody předání bez protokolu.

Odpověď:

1. Klíče od bytu byly bývalým nájemníkem předány k rukám ředitelky za účasti dvou svědků.
2. Protokol o předání a převzetí prostor v písemné podobě vyhotoven nebyl, z důvodů spočívajících na straně nájemníka. Došlo pouze k podepsání protokolu o předání klíčů k 
předmětnému bytu. Ihned po předání klíčů od bytu byl byt prohlédnut a zachycen fotograficky jeho stav, byt byl prohlédnut mj. i ředitelem Domovní správy.  
3. Viz odpověď výše.

11.
Předmět otázky: Náplně práce zaměstnanců, organizační schéma
Datum: 3.2.2018

Žádost:

1. Organizační schéma kina.
2. Seznam pracovních smluv v kině v roce 2017 a leden 2018.
3. Jmenný seznam zaměstnanců na pracovní poměr v roce 2017, jejich náplň práce.

Odpověď:

1. Viz příloha č. 17.
2. Viz příloha č. 17.
3. Tyto informace již byly žadateli částečně poskytnuty, doplněno v příloze č. 18.

12.
Předmět otázky: AK Popelka, zastupování u soudu
Datum: 18.3.2018

Žádost:

1. Jak došlo k výběru AK Mgr. Popelky.
2. Spisový materiál k této veřejné zakázce.
3. Smlouvy s AK Mgr. Popelky.
4. Plná moc udělená Mgr. Popelkovi.
5. Částka vyplacená AK Mgr. Popelkovi.

Odpověď:

1. Mgr. Milan Popelka byl osloven na základě doporučení, neproběhlo výběrové řízení.
2. Nejedná se o veřejnou zakázku.
3. Viz příloha č. 19.
4. Viz příloha č. 20.
5. Nebylo doposud vyplaceno.

13.
Předmět otázky: Byt v prostorách kina Metro 70
Datum: 19.3.2018

Žádost:

1. Kopie předávacího protokolu.
2. Informace, zda bylo žádáno o změnu užívání.
3. Zda byly provedeny stavební úpravy.



Odpověď:

1. Viz příloha č. 21.
2. Tento původně bytový prostor je již schválen jako nebytový.
3. Žádné stavební úpravy nebyly provedeny.

14.
Předmět otázky: Výsledek hospodaření za rok 2017
Datum: 5.4.2018
Žádost: 1. Zaslat výsledek hospodaření za rok 2017.
Odpověď: 1. Viz příloha č. 22.

15.
Předmět otázky: Nájemní smlouva na byt v prostorách kina.
Datum: 17.4.2018
Žádost: 1. Zaslat nájemní smlouvu na byt v prostorách kina.
Odpověď: 1. Viz příloha č. 23.

16.
Předmět otázky: Smlouvy a faktury k IČ: 74830015
Datum: 25.5.2018
Žádost: 1. Zaslat smlouvy a faktury k subjektu IČ: 74830015.
Odpověď: 1. Se subjektem IČ: 74830015 nemá KINO METRO 70 Prostějov žádné smluvní vztahy. Faktury jsou k nalezení v příloze č. 24.

17.
Předmět otázky: Faktury k subjektu IČ: 74830015
Datum: 18.5.2018

Žádost:

1. Jak byl vybrán postkytovatel služeb, subjekt IČ: 74830015.
2. Informace o osobních vazbách.
3. Jakým způsobem byly služby poskytovány.
4. Přístup k písemným výstupům k bodu 3.
5. Forma smlouvy se subjektem IČ: 74830015
6. Další smluvy se subjektem IČ: 74830015
7. Jak byl naplněn zákon č. 340/2015 Sb. k subjektu.

Odpověď:

1. Interním průzkumem.
2. Není znám.
3. Ústně.
4. Žádný nebyl.



Odpověď:

5. Žádná nebyla.
6. Uzavřeny nebyly.
7. Spolupráce se subjektem probíhala na základě objednávek. Jednotlivé objedávky se v Registru smluv zveřejňují pouze v případě, že hodnota jednotlivé objednávky přesáhne 
částku 50 000,- Kč bez DPH.

18.
Předmět otázky: Předání bytové jednotky
Datum: 13.11.2018

Žádost:

1. Byla bytová jednotka v kině předána protokolárně?
2. Zaslání kopie protokolu.
3. Pokud k převzetí nedošlo protokolárně, proč se tak stalo?

Odpověď:

1. Nájemce byt, u něhož byl ukončen nájem výpovědí ze strany pronajímatele, nepředal protokolárně pronajímateli, došlo pouze k podepsání protokolu o předání klíčů k 
předmětnému bytu.
2. Protokol o předání a převzetí prostor v písemné podobě vyhotoven nebyl, z důvodů spočívajících na straně nájemníka. Došlo pouze k podepsání protokolu o předání klíčů k 
předmětnému bytu. Ihned po předání klíčů od bytu byl byt prohlédnut a zdokumentován pronajímatelem.
3. Důvodem protokolárního nepřevzetí bytu ze strany pronajímatele bylo výlučně chování bývalého nájemce, který byt opustil po delší době od ukončení nájmu bytu, ač k jeho 
vyklizení a předání byl opakovaně vyzván, bez včasného informování pronajímatele a zanechal jej ve stavu, jak byl pronajímatelem zdokumentován.

19.
Předmět otázky: Faktury a objednávky
Datum: 3.11.2018

Žádost:

1. Všechny písemností o kontrolách ze strany inspektorátu práce u povinného subjektu, zejména všechny Protokoly o kontrolách, které z těchto kontrol vyšly.
2. Všechny objednávky, faktury, dodací listy a výstupy z práce subjektu 
3. Všechny objednávky, faktury, dodací listy a výstupy z práce subjektu
4. Informace, jakým způsobem u daných subjektů proběhlo poptávkové řízení v souladu s interními předpisy Statutárního města Prostějova.
5. Informace, na jakém účtě byly zachyceny výplaty daných subjektů.
6. Informace o počtu zaměstnanců - HPP, DPP/DPČ (i počet pracovních pozic), mzdové náklady na pracovníky HPP i DPP/DPČ, to vše v jednotlivých (!) letech 2016, 2017, 2018.
7. Všechny faktury i jiné výkazy práce advokáta kina.
8. Informace, kolik bylo celkem advokátovi kina vyplaceno.
9. Všechny písemné výstupy z práce advokáta kina.

Odpověď:

1. Viz příloha č. 25.
2. Viz příloha č. 26.
3. Viz příloha č. 27.
4. Oslovení proběhlo na základě vnitřní rešerše.
5. Viz přílohy č. 26 a 27.
6. V roce 2016 KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace neexistovala, tedy nedisponujeme údaji. Za rok 2017 byl na konci zúčtovacího období počet pracovních pozic 
následující: HPP 4 pozice, DPP/DPČ 26 pozic. Celková výše mzdových nákladů za rok 2017 činila 2.899.904,- Kč. V roce 2018 doposud není ukončené zúčtovací období, není tedy 
možné informaci poskytnout.



Odpověď:

7. Viz příloha č. 28.
8. Viz příloha č. 28.
9. Písemné výstupy z práce jsou součástí spisu, jak je veden u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 13C 174/2017.

20.
Předmět otázky: Odvolání k soudu
Datum: 22.1.2019
Žádost: 1. Doplnění Odvolání povinného subjektu v soudním sporu vedeném u Okresního soudu v Prostějově pod spisovou značkou 13 C 174 / 2017.
Odpověď: 1. Odvolání je součástí spisu, jak je veden u Okresního soudu v Prostějově pod sp.zn. 13C 174/2017.

 
Předmět otázky: Účtování rezerv
Datum: 17.6.2019

Žádost:

1. od kdy byl v příspěvkové organizaci Kino Metro 70 Prostějov zřízen syntetický účet
555-tvorba rezerv 
2. jaká částka na tomto účtu 555 byla proúčtována
3. jak se její výše měnila v čase a s jakými předkontacemi zde bylo účtováno
4. jakým způsobem, s jakými předkontacemi a částkami byl účet 602 zapojen do těchto
transakcí, který je zmiňován v informaci 06 ZM - sdělení primátora ze dne 30.5.2019

Odpověď:

1. účet 555 - tvorba rezerv byl zřízen v naši organizaci v měsíci 02/2018
2. na účet 555 - tvorba rezerv byla proúčtována částka ve výši 574 993,- Kč
3. v měsíci 02/2018 bylo zaúčtováno na účtech 555 - tvorba rezerv / 444 - rezervy
částka 33 010,- Kč a v měsíci 12/2018 bylo zaúčtováno na účtech 555 - tvorba
rezerv / 444 - rezervy částka 541 983,- Kč
4. Rada města Prostějova schválila dne 5.3.2019 usnesením č. 9198 úpravu finančního
plánu na účtech 521,524,527 / 602 v částce 233 917,- Kč

22.
Předmět otázky: Pojištění, odpovědnost
Datum: 19.6.2019

Žádost:

1. jaká částka byla bývalému zaměstnanci vyplacena v souvislosti s neplatně ukončeným pracovním poměrem a kdy? (datum)
2. jaké další částky a kdy (datum) byly uhrazeny v souvislosti s pohledávkou bývalého zaměstnance za neplatné ukončení pracovního poměru? Myslíme tím například odvod na 
zdravotní a sociální pojištění a další platby zaměstnavatele za zaměstnance. Žádáme o specifikaci platby a uhrazenou částku a datum (například za zdravotní pojištění byla dne xxx 
uhrazena částka xxxx
3. jaká další škoda vám v souvislosti se soudním sporem vznikla? (například Vámi uhrazené náklady na vašeho právního zástupce, náklady uhrazené protistraně dle rozsudku apod.)
4. projednávala náhradu škody, která vám uhrazením výše uvedených částek na majetku příspěvkové organizace vznikla, nějaký orgán (škodní komise apod.)? V kladném případě 
žádáme o zápis z jednání takového orgánu.
5. určili jste odpovědnou osobu, která je zodpovědná za nezákonné ukončení pracovního poměru a za škodu, která v souvislosti s tím vznikla na majetku příspěvkové organizace? V 
kladném případě žádáme o informaci, kdo je za škodu odpovědný (jméno, příjmení, pracovní zařazení).
6. jaké konkrétní kroky jste podnikli k vymožení škody? (například výzva k vymáhání škody, žaloba apod.)



Žádost:

7. byla škoda odpovědnou osobou uhrazena, případně v jaké výši a kdy?
8. vyvodil z neplatně ukončeného pracovního poměru nějaké závěry Váš zřizovatel město Prostějov, například personální změny ve vedení příspěvkové organizace, finanční postih 
nebo jiné opatření?

Odpověď:

1. Bývalému zaměstnanci byla dne 5. 3. 2019 uhrazena částka ve výši 414 300,- Kč
2. Zdravotní pojištění bylo dne 8. 3. 2019 uhrazeno částkou 83 562,- Kč
Daň byla dne   8. 3. 2019  uhrazena částkou 115 484,- Kč
Sociální pojištění bylo dne 20. 3. 2019 uhrazeno částkou 194 967,- Kč
Sociální pojištění bylo dne 9. 4. 2019 uhrazeno částkou 27 049,- Kč 
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele bylo dne 11. 4. 2019 uhrazeno částkou 2 959,- Kč
Daň byla dne 12. 4. 2019 uhrazena částkou 4 380,- Kč
Zdravotní pojištění bylo dne 12. 4. 2019 uhrazeno částkou 11 592,- Kč
3. Náklady protistraně podle rozsudku byly dne 5. 3. 2019 uhrazeny částkou 25 000,- Kč
Penále sociálního  pojištění bylo dne 9. 4. 2019 uhrazeno částkou 7 441,28 Kč
Penále zdravotního pojištění bylo dne 2. 5. 2019 uhrazeno částkou 1 620,- Kč
4.-8. Otázku škody vzniklé v důsledku ukončení pracovního poměru bývalého zaměstnance projednala Rada města Prostějova jako zřizovatel KINA METRA 70 Prostějov, 
příspěvkové organizace,  na své schůzi konané dne 24.4.2019 a k projednávanému bodu přijala usnesení v tomto znění:  
Schváleno usnesení č. 9395:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
nevymáhat škodu vzniklou uhrazením částky na základě dohody o narovnání uzavřené mezi KINEM METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace a bývalým zaměstnancem, dne 
28. 2. 2019, a dalších nákladů souvisejících s ukončením pracovního poměru zaměstnance.

23.
Předmět otázky: Smluvní vztah s Mgr. Milanem Popelkou
Datum: 3.9.2019

Žádost:

1. Smlouvy, objednávky, faktury včetně konkretizace, o jaké práce se jednalo
2. Výstupy z práce Mgr. Popelky
3. Informace, jak byly závazky vůči Mgr. Popelkovi zohledněny v účetních závěrkách z hlediska dohadných účtů

Odpověď:

1.Tyto informace jsme již poskytli v rámci jiného dotazu dle 106/1999 Sb, odkazujeme tedy na žádost č. 12 včetně příloh, veřejně dostupnou na webu kina www.metro70.cz. V nové 
příloze č. 29 přikládáme fakturu. Konkrétně se jednalo o: výpovědi z nájmu bytu, vyklizení bytu (oznámení o záměru, výzva, opakované urgence), vyklizení společných prostor, záloh 
za vytápění, vodné stočné, plateb nájemného, komunikace s Domovní správou, režimu pracovní neschopnosti, překážek v práci, PBŘ a únikových východů, platového výměru, 
stravovacích poukázek.
2. Viz přílohy č. 30 - 36.
3. Závazky vůči Mgr. Popelkovi nebyly zohledněny na dohadných účtech.

24.
Předmět otázky: Kontroly z let 2018-2020
Datum: 2.11.2020

Žádost:
1. Protokoly ze všech kontrol z let 2018-2020, námitky proti těmto protokolům
2. Správní rozhodnutí navazující na tyto kontroly

Odpověď:
1. Zaslání kopií protokolů z dokončených kontrol, vz příloha 37-40
2. Zaslání správního rozhodnutí, viz příloha 41


