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VáŠ dopis/zn.:

Naše zn.: 1183/20/OÚ

Vyřizuje: Holubcová M.

Dne: 19. 11. 2020

věc: Žádost o poskytnutí informace týkajÍcÍ rozhodnuti bývalého starostY o navýšení ceny
rekonstrukce ulice R(ižové o 150 000 KČ
Dne 4. 11. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdnějších předpisů (dále jen nlnfZ'j, kdy jste požádal o poskytnutí
nás|edujÍcÍinformace:
1. Na základě jakého dokumentu mohl bývalý starosta A. Kubísek sám rozhodnout o vícenákladech
150.00OKČ z rozpočtu obce (prosím o zaslání kopie tohoto dokumentu)?
2. Kdo o tomto rozhodnuti A. Kubíska (o vícenákladech 150.000KČ) byl informován a kdy (prosím
kopii případné informace nebo zvukový záznam, případně jiný platný doklad)?
3. Zda bylo v pravomoci A. Kubíska rozhodnout o souvisejlclch změnách v projektové dokumentaci
(prosím dokument toto prokazujla)?
4. Zda s realizovanými změnami byl seznámen stavební dozor a zda stavební tyto změny
odsouhlasil, případně zda se k uvedeným změnám vyjádřil (prosím opět o dokument toto
prokazujlcl1?
5. Zda byly uvedené změny zaznamenány do stavebního deníku (opět prosím o dokument toto
prokazuji"a) ?
6. jak bylo s uvedenou změnou naloženo vzhledem k vyhlášené veřejné zakázce (zda byla případná
informace poskytnuta i ostatním poptaným dodavatelům, nebo jinak zveřejněna)?
(l zde bych Vás žádal o zasláni dokumentů toto vše prokazuj/cl: např/k/ad dopisy, podací lístky,
zápisy v knize pošty apod.)
7. Kdy jste se Vy, jako starostka o uvedené změně dozvěděla a jaké jste uskutečnila kroky ke zjištěnj
zda se nejedná o zneužiti pravomoci veřejného Činitele.
8. Pokud jste zjistila, případně se domn/va/a (i na základě mých podnětů Vám přednesených), že se
jedná o překročeni pravomocí A. Kubíska, zda jste informovala zastupitelstvo obce Valeč,
případně zda jste požáda°/a kontrolní komisi o prověřeni všech skutečností (prosím kopii
prokazuj/'clch dokumentů).
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následujÍcÍ informace:
K bodu1. Vám sdělujeme, že bývalý starosta rozhodl na základě zákonu o obcích č, 128/2000 Sb,
K bodu Č. 2 Vám sdělujeme, že doklad ani záznam nebyl dohledán, zodpovědní pracovnici byli dle
bývalého starosty informováni ústně.
O tomto bylo tedy vydáno rozhodnuti o odmÍtnutj, které je přIIohou tohoto vyřIzenI žádosti.
K bodu č. 3: Je vydáno rozhodnuti o odrMtnuti, které je přílohou tohoto vyřízenI žádosti.
K bodu č. 4 Vám sdělujeme, že doklad o seznámení stavebního dozoru se změnami nebyl na OÚ
dohledán.
O tomto bylo tedy vydáno rozhodnuti o odďtnuti, které je přIIohou tohoto vyřIzeni žádosti.
Sláb: 9Näměstí119, 364 55 'Vděč, IČ 00255114, TeĹ:353 399 700, 353 399 728
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K bodu Č. 5 Vám zasíláme kopii stavebního deníku, kde jsou uvedené změny zapsány. (přl/oha č. l)
Kbodu č. 6 Vám sdělujeme, že z pohledu zákona o zadáváni veřejných zakázek není třeba
informaci týkajÍcÍ se změn na probihajÍcÍ stavbě ostatním dodavatelům poskytovat.
Tyto práce byly řešeny samostatnou objednávkou.
Kbodu č. 7 Vám sděluji, že jsem se o uvedené změně dozvěděla na základě Rozpočtového
opatření, které bylo Zastupitelstvu obce Valeč předloženo na 13. Veřejném zasedání, kde bylo i
schváleno usnesením Č 2020/13/6b). Tím bylo i odsouhlaseno Žádné kroky jsem neučinila.
K bodu č. 8 Vám sděluji, že Zastupitelstvo bylo s tímto krokem bývalého starosty seznámeno při
schvalování Rozpočtového opatřeni č. 1 ze dne 28. 4. 2020.

S pozdravem

EČ VALEČ
městí 119 CD
55 Valeč,
Mich cla Holubcova
starostka obce Valeč
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ROZHODNUTÍ
Obec Valeč, jako povinný subjekt dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") rozhodla
takto:
Žádost žadatele pana
(dále jen ,,žadatel"), ze dne 4. 11. 2020 vedená pod č.j.: 1183/20/OÚ o poskytnutí informací
dle zákona, kdy se žadatel domáhal, poskytnutíinformace, a to:
1. Na základě jakého dokumentu mohl bývalý starosta A. Kubísek sám rozhodnout o vícenákladech
150.00OKČ z rozpočtu obce (prosím o zaslání kopie tohoto dokumentu)?
2. Kdo o tomto rozhodnutí A. Kubíska (o vícenákladech 150.OOOKČ) byl informován a kdy (prosím
kopii případné informace nebo zvukový záznam, případně jiný platný doklad)?
3. Zda bylo v pravomoci A. Kubiska rozhodnout o souvisejlclch změnách v projektové dokumentaci
(prosím dokument toto prokazujla)?
4. Zda s realizovanými změnami byl seznámen stavební dozor a zda stavební tyto změny
odsouhlasil, případně zda se k uvedeným změnám vyjádřil (prosím opět o dokument toto
prokazujlcl) ?
5. Zda byly uvedené změny zaznamenány do stavebního deníku (opět prosím o dokument toto
prokazujlcl) ?
6. jak bylo s uvedenou změnou naloženo vzhledem k vyhlášené veřejné zakázce (zda byla případná
informace poskytnuta i ostatním poptaným dodavatelům, nebo jinak zveřejněna)?
(l zde bych Vás žádal o zasláni dokumentů toto vše prokazujlcl, například dopisy, podací lístky,
zápisy v knize pošty apod.)
7. Kdy jste se Vy, jako starostka o uvedené změně dozvěděla a jaké jste uskutečnila kroky ke zjištění,
zda se nejedná o zneužiti pravomoci veřejného činitele.
8. Pokud jste zjistila, případně se domnívala (i na základě mých podnětů Vám přednesených), že se
jedná o překročení pravomoci A. Kubíska, zda jste informovala zastupitelstvo obce Valeč,
případně zda jste požádala kontro/n/ komisi o prověření všech skutečností (prosím kopii
prokazujlclch dokumentů). ,
se na základě ustanovení § 3 odst. 3a na základě § 2 odst. 4 zákona, postupem dle
ustanoveni § 15 zákona

Částečně odmítá a informace se částečně neposkytne.
Odůvodnění:
povinný subjekt obdržel dne 4. 11. 2020 žádost o poskytnutí informace, kterou se žadatel
dožaduje poskytnuti informací:
1. Na základě jakého dokumentu mohl bývalý starosta A. Kubísek sám rozhodnout o vlcenák/adech
150.000KČ z rozpočtu obce (prosím o zasláni kopie tohoto dokumentu)?
2. Kdo o tomto rozhodnutí A. Kubiska (o v/cenák/adech 150.000KČ) byl informován a kdy (prosím
kopii případné informace nebo zvukový záznam, případně jiný platný doklad)?
3. Zda bylo v pravomoci A. Kubíska rozhodnout o souvisej/clch změnách v projektové dokumentaci
Sídb: 9Näměstí119, 364 55 'Vděč, IČ: 00255114, ŤeĹ:353 399 700, 353 399 728
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(prosím dokument toto prokazuj/c/) ?
Zda s realizovanými změnami byl seznámen stavební dozor a zda stavební tyto změny
odsouhlasil, případně zda se k uvedeným změnám vyjádřil (prosím opět o dokument toto
prokazujla)?
Zda byly uvedené změny zaznamenány do stavebního deníku (opět prosím o dokument toto
prokazujlcl) ?
jak bylo s uvedenou změnou naloženo vzhledem k vyhlášené veřejné zakázce (zda byla případná
informace poskytnuta i ostatním poptaným dodavatelům, nebo jinak zveřejněna)?
(l zde bych Vás žádal o zasláni dokumentů toto vše prokazuj/cl: například dopisy, podací lístky,
zápisy v knize pošty apod.)
Kdy jste se Vy, jako starostka o uvedené změně dozvěděla a jaké jste uskutečnila kroky ke zjištění,
zda se nejedná o zneužiti pravomoci veřejného činitele.
Pokud jste zjistila, případně se domn/va/a (i na základě mých podnětů Vám přednesených), že se
jedná o překročeni pravomoci A. Kubíska, zda jste informovala zastupitelstvo obce Valeč,
případně zda jste požádala kontrolní komisi o prověření všech skutečností (prosím kopii
prokazuj/clch dokumentů).

K dobu č. l: Bylo vyřízeno poskytnutím informace
K dobu č. 2: jedná se o dotaz na neexĹstujÍcÍ informaci (doklad ani záznam nebyl dohledán,
tím pádem nikdo nebyl o tomto rozhodnuti informován).
K dobu Č. 3: Jedná se o dotaz na názor a názory se dle § 2 odst. 4. zákona 106/1999 Sb.
neposkytuji.
K dobu Č. 4: Jedná se o dotaz na neexistujÍcÍ informaci (doklad o seznámení stavebního
dozoru se změnami nebyl na OÚ dohledán).
K dobu č. 5: Bylo vyřízeno poskytnutím informace
K dobu č. 6: Bylo vyřízeno poskytnutím informace
K dobu č. 7: Bylo vyřízeno poskytnutím informace
K dobu č. 8: Bylo vyřízeno poskytnutím informace
Obec jako povinný subjekt posoudila obsah žádosti žadatele o informace a dospěla k závěru,
že žadatel se Částečně domáhá poskytnutÍinformaci, které povinný subjekt nemá k dispozici,
a částečně se domáhá informace S) názoru povinného subjektu.
Dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv
obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah
písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu
zvukového, obrazového nebo audiovizuáInIho.
Žadatel se tak částečně domáhá informace, kterou nemá povinný subjekt objektivně
k dispozici, když nenizaznamenána na jakémkoliv nosiči, tj. v písemném záznamu na listině, v
záznamu uloženém v elektronické podobě nebo v záznamu zvukovém, obrazovém nebo
audiovizuálnIm.
Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona se povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na
názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
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Je tak na místě takovéto požadavky o informace postupem dle ustanoveni § 15 zákona
částečně odmítnout.
Pouceni:
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, a to ke
Krajskému úřadu Karlovarského kraje, prostřednictvím Obecního úřadu valeč (§16 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
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Michaěla Holubcová
starostka obce Valeč
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