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CXBtEC ÝÁLIEČ

Váš dopis/zn.:

Naše zn.:Q% /19/OÚ

Vyřizuje:

Dne: 14. 10. 2019

Věc: Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. - pronájem k|ubovnV a zasedací místnosti
Žadatel se žádostí datovanou 6. 6. 2019, vedenou pod č.j. 725/19/OÚ domáhal poskytnutí informaci
týkajÍcÍch se pronájmů zasedací místnosti a areálu hřiště Valeč. Proti neposkytnutí informace žadatel podal dne
23. 6. 2019 stížnost na KÚ-KK. Povinný vyzval 15. 7. 2019 žadatele k upřesněni žádosti, kterou žadatel dne 16. 7.
2019 upřesnil. povinný rozhodnutím z 19.7.2019 pod č.j. 910/19/OÚ na dva dotazy podal informaci, dva zamítl.
K tomu podal žadatel stížnost dne 19.7.2019 na kterou povinný odpověděl dne 26.7.2019. K tomu podal žadatel
stížnost dne 28.7.2019. Krajský úřad Karlovarského kraje rozhodnutím ze dne 16.8.2019 pod č.j.
KK/3075/LP/19-3 přikázal seznam komu obec případné služby poskytla - subjekt, kdy, od - do, celková cena
poskytnout. Rozhodnutí povinného o neposkytnutí informaci v bodech 3. a 4.potvrdil.
ODPOVÍDÁME :
Seznam poskytnutých pronájmú klubovny na hřišti a zasedací místnosti na Obij tak, jak je evidován
v účetnictví obce :
-

Pronájem klubovny hřiště
20.6.2016 za 500,- KČ
Zasedací místnost ObÚ 15.8.2016
1.500,- KČ
Učebna na Obij Valeč MAS Vladař březen 2016 za 6.000 + 6.000,- + 2.323,- KČ data konáni nejsou
známa.

-

Učebna na Obij Valeč
nejsou známa.

leden, únor, březen duben 2017 pokaždé za 6.000,- data konáni

-

Učebna na ObÚ Valeč
konání nejsou známa.

leden, únor, březen 2018 za 6.000,- + 6.000,- + 1.742,- KČ data

-

Zasedací místnost ObÚ
16.7.2018 za 1.000,- KČ
Zasedací místnost Obú
24.10.2018 za 500,- KČ
Hřiště 6.9.2018
za 1.000,- KČ
Klubovna na hřišti,
datum konání není známo, účetní doklad z 12.9.2018 za 4.000,- KČ
Zasedací místnost ObÚ 20.2.2019
za 1.500,- KČ
Zasedací místnost ObÚ 17.5.2019
za 1.500,- KČ

Tím byl příkaz ze dne 16.8.2019 pod č.j. KK/3075/LP/19-3 naplněn.

Aleš Kubísek
starosta Obce Vale
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