OBEC VALEČ

Váš dopis/zn.:

Naše zn.: 904/20/OÚ

Vyřizuje: Holubcová M.

Dne: 9. 9. 2020

Věc: Žádost o poskytnutí informace k provozu BUS a neřešení škodní události
Dne 26. 8. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdnějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádal o poskytnutí
následující informace:
1. Jakým způsobem byla dořešena škoda na uvedeném vozidle
2. Jaký byla hodnota této škody
3. Kdo škodu způsobil
4. Zda byla škoda řešena jako škodní událost
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace:
1. Obec Valeč neřešila žádnou škodu na uvedeném vozidle, vozidlo je v majetku ZŠ a MŠ Valeč, p. o.
2. Obci Valeč není známá hodnota škody, neboť vozidlo je v majetku ZŠ a MŠ Valeč, p. o.
3. Na OÚ Valeč není dohledatelná žádná písemnost, kde by bylo uvedeno, kdo škodu na vozidle
způsobil.
4. Škoda nebyla ze strany OÚ řešena jako škodní událost, neexistuje žádný dokument, který by byl
obci adresován ze strany ZŠ a MŠ Valeč k řešení události jako škodní.
Dále žádáte o poskytnutí následujících informací:
1. Spotřeba pneumatik za poslední 4 roky – letní/zimní
2. Stav ujetých km za rok 2018, 2017, 2016, 2015
3. Výpočet průměrné spotřeby PHM za rok 2018, 2017, 2016, 2015
4. Výpis školení referenčních vozidel/řidičů
5. Kopii knihy jízd za rok 2016, 2017, 2018
6. Kdy a jak se celou situací zabývalo vedení školy a vedení zřizovatele
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace:
K bodům 1. – 5. uvádíme, že vozidlo je v majetku ZŠ a MŠ Valeč, p. o., tudíž tyto informace týkající se
provozu tohoto vozidla zajišťuje ZŠ a MŠ Valeč, p. o. Obec Valeč Vámi požadované informace nemá
k dispozici.
K bodu 6. uvádíme, že událost nebyla bývalou ředitelkou školy žádnou písemností zřizovateli
ohlášena. O tom, že byla na vozidle způsobena škoda byl zřizovatel obeznámen až nynějším vedením
školy. Pojistná událost se ale již nemohla uplatnit.
Ve své žádosti o informace pak uvádíte svou domněnku, cituji: V rámci školy docházelo prokazatelně
k nestandardním osobním vztahům mezi řidičem vozidla (předchozím) a částí učitelského sboru.
Tím bylo možné, aby docházelo k černým jízdám, nesrovnalostem v tankování apod. V uvedené době
jste zastávala funkci zástupce ředitelky a zcela jistě tyto aktivity nešly mimo Vás.
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OBEC VALEČ
A na závěr jste připojil dotaz: Prosím o informaci, zda je toto řešeno, kdo návrh na řešení podal a ke
komu.
K tomuto uvádím následující. Zda ve škole docházelo k nestandartním osobním vztahům mezi
řidičem vozidla a částí učitelského sboru nemohu posoudit, z mé strany byly vztahy na pracovišti
čistě pracovní. I když jsem v té době byla v ZŠ a MŠ Valeč zaměstnána jako zástupkyně ředitelky,
veškeré záležitosti měla v kompetenci ředitelka školy.
Na nesrovnalosti v účetnictví ZŠ a MŠ Valeč bylo upozorněno zřizovatelem, a to po provedení
veřejnosprávní kontroly. Na tomto základě podal zřizovatel, tj. Obec Valeč, podnět k prošetření k
Okresnímu státnímu zastupitelství v K. Varech. Celá záležitost byla prošetřena Oddělením
hospodářské kriminality a usnesením odložena. Obec Valeč proti tomuto usnesení podala stížnost,
ale ta byla Okresním státním zastupitelstvím K. Vary zamítnuta.
S pozdravem

podepsal
Michaela Digitálně
Michaela Holubcová
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Michaela Holubcová
starostka obce Valeč

Na základě balančního testu při anonymizaci osobních údajů v odpovědi byla dána přednost obecnému nařízení č.679 o
ochraně osobních údajů GDPR před zákonem 106.
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