AleŠ Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč

Dne: 3.4.2019

Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
Pane starosto,

žádám o zaslání následujících informací k projednávanému bodu 5. VZOZ Č.10. Jedná se o následující
dokumenty a podklady:
l. Směrnici, dle které vedeni obce Valeč postupovalo
2. Hodnotící kritéria podle kterých vedení obce postupovalo
3. Zápis z jednání Kulturního a sportovního výboru, včetně prezenční listiny, podpisů
4. Zápis z jednání Finanačního výboru, včetně prezenční listiny, podpisů
Jedná se o zásadní podklady, které bylo nutné ke kvalitnímu návrhu usnesení využít, byly potřebné pro
transparentní a v souladu se zákony ČR
Věřím, že i přes skutečnost že se jedná o žádost dle zákona 106/1999 Sb.
Děkuji Vám za zaslání podkladů
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CXBEC ÝÁC¢EČ

Váš dopis/zn. :

Naše zn.: 440/19/OÚ

Vyřizuje:

Žadatel

Dne: 13. 6. 2019
podáním ze dne 23.

4. 2019 o žádá o poskytnuti informací týkajici rozdělení finančních příspěvků Obce Valeč jednotlivým
žadatelům. Proti neposkytnuti informace žadatel podal dne 23.4.2019 stížnost na KÚ-KK. jednotlivé
body žádosti : Ad. 1 Směrnice, podle které vedení obce postupovalo
Ad. 2 Hodnoticí kriteria, podle které vedeni obce postupovalo
Ad. 3 Zápis z jednání Kontrolního a sportovního výboru
Ad. 4 Zápis z jednání Finančního výboru
Odpovídáme :
Ad. 3 Zápis z jednání Kontrolního a sportovního výboru, který byl doručen na ObÚ mejlem - je
v příloze tohoto dokumentu
Ad. 4 Zápis z jednání Finančního výboru, který byl doručen na ObÚ mejlem - je v příloze tohoto
dokumentu

ROZHODNUTÍ

Starosta Obce Valeč jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 ,1nfZ'° rozhodl o žádosti žadatele
podané dne 23. 4. 2019 takto :
Ad. 1 Směrnice, podle které vedeni obce postupovalo - Žádost se dle § 15, odst. 1 InfZ odmítá.
Ad. 2 Hodnotici kriteria, podle které vedeni obce postupovalo - Žádost se dle § 15, odst. 1 lnfZ
odmítá.

Odůvodněni výroku :

Směrnice, která by upravovala rozděleni finančních příspěvků Obce Valeč neexistuje. O rozdělenI
rozhoduje v konečné fázi pouze Zastupitelstvo - ne vedeni obce. Taktéž dokument HodnotícI kriteria
neexistuje. O rozděleni rozhoduje v konečné fázi pouze Zastupitelstvo - ne vedeni obce. Diskuze o
rozdělení finančních prostředků se konala na pracovním zasedání zastupitelstva dne 25. 3. 2019. Oba
předsedové své návrhy odůvodnili a po diskuzi s ostatními zastupiteli došlo k dohodě. Ta byla na 5.
VZOZ zastupiteli odhlasována.
PoučenL"
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvoláni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručeni písemného
vyhotovení 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.
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