Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč
Dne: 29.3.2019
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Ceník pronájmů a prodejů pozemků
Pane starosto, na webových stránkách obce Valeč jsem nikde nenašel ceník, dle kterého jsou
pronajímány a prodávány pozemky (případně jiné nemovitosti) v působnosti (vlastnictví) obce
Valeč.
Z uvedeného pak plyne řada nejasností a pochybností zda je z Vaší strany postupováno
transparentně vůči všem žadatelů, nebo jsou cíleně a neopodstatněně zvýhodňováni ,,někteří"
zájemci/žadatelé (viz. jednání VZOZ).
Uvedený ceník tak považuji za důležitý z celé řady možných podnětů, nejen pro mou osobu ale
také pro jiné osoby/zájemce.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. žádám o zasláni uvedeného ceníku, kterým se řídil
pronájem prodej pozemků a nemovitostí v roce 2014 - 2019
Dále žádám o zasláni směrnice (případně jiného relevantního dokumentu) k prodeji a pronájmu
pozemků a nemovitosti, platné v letech 2014 - 2019

Děkuji Vám za odpověď'.
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Váš dopis/zn. :

Naše zn.: 408/19/OÚ

Vyřizuje:

Dne: 15. 4. 2019

Starosta Obce Valeč jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 ,,lnfZ" rozhodl o žádosti žadatele
podané dne 29. 3.2019, kde žádá o
zaslání ceníků, kterými se řIdi výše pronájmů a směrnice řešicI prodeje a pronájmy v letech 2014 2019 takto :
·

Směrnice, která řeší způsob a výši pronájmú řeší ,,Vnitřní organizační směrnice č. 1 pro
pronájmy výpůjčky nemovitosti ve vlastnictví obce", která je veřejně přístupná na webu obce
Valeč, v liště Úřad, liště Dokumenty

ROZHODNUTÍ
·
·

Dokument řešIcI pronájmy platný pro léta 2014 až 2018 - žádost se odmítá
Dokument řešícI prodeje platný pro léta 2014 až 2018 - žádost se odmítá

Odůvodněni výroku :
Dle ustanoveni § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost
poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Smyslem zákona o svobodném přístupu k informacím je poskytováni již existujÍcÍch informaci, tedy
přístup k informacím o činnosti státní správy a samosprávy, nikoli řešeni požadavků na vytvořeni
informaci nových nebo sdělováni názorů povinného subjektu. Dokumenty, ze kterých by bylo patrné,
Že na Obci Valeč jsou k dispozici dokumenty řešící prodeje a pronájmy platné pro léta 2014 až 2018
neexistují.

Poučeni:
Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvoláni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručeni písemného
vyhotoveni tohoto rozhodnutí. Odvoláni se podává ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje na
adresu sídla Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory prostřednictvím obecního
úřadu obce valeč v Čechách.
(:EšEC VALEČ
""' Msti 119 (D
" ' q valec
"

Aleš Kubísek
Starosta Obce Vale

Siäb: Náměstí119, 364 55 'Vakč, IČ: ®255114, 'ŤeĹ:353 399 700, 353 399 728
E-maiE podätelna@míec.cz , stílr(}sta@ľ'akc. cz, uuw: www. valec. cz, I'D 'OS: 3'U6auvg

