Aleš Kubísek
Starosta obce ValeČ
Náměstí 119
364 55 Valeč

Dne: 3.5.2019
Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Pane starosto,

žádám o zaslání podkladů k ,,Atlasu strategického rozvoje Valečska". Informoval jsem vás, že lze
předpokládat ztrátu tohoto dokumentu (neboť není nikde uložen). Předchozí starosta tvrdí, že tento
dokument zapůjčil apod.
Vaše reakce je taková, že i přes jasné a prokazatelné indicie a standardní možnosti vše prošetřit,
naopak jako starosta vytváříte opakovaně atmosféru nevraživosti, lží, nepravdivých informací.
Abych
l.
2.
3.
4.

tyto Vaše pohnutky ukončil, žádám Vás o kopie jasných a prokazatelných podkladů:
Protokol o převzetí díla (Atlasu strategického rozvoje Valečska) vedením obce
Potvrzení o úhradě převzatého díla (Atlasu strategického rozvoje Valečska)
Protokol o vložení tohoto díla do majetku obce
Zápisy z inventur kde je prokazatelně toto dílo uvedeno dnem převzetí a tyto zápisy za každý
jeden rok a inventarizační zápis k tomuto majetku ze kterého bude patrné, zda bylo předmětem
inventury či nikoliv (následně můžeme porovnat se zápisy z inventur a fotokopiemi
předmětných inventur)
5. Protokol o zapůjčení tohoto díla osobě, která dle tvrzení předchozího starosta a dle Vaší
podpory tohoto tvrzení, toto dílo nevrátila
6. Přehled dokumentů, které byly předloženy KÚ Karlovarského kraje při poslední účasti obce
Valeč v soutěži Obec roku
7. Pokud byla prokazatelně uhrazena dvě vydání předmětného díla, tak veškeré informace k bodu
č. 3, 4, 5 a 6 za obě díla (pro jasnější pochopení, pro dva výtisky převzatého ,,Atlasu
strategického rozvoje Valečska"

Poznámka k žádosti:
již dne 22.7.2018 jsem starostu obce Valeč žádal aby tato událost byla řešena jako škodní událost.
Dále je usnesením VZOZ uloženo starostovi případně podat TO. O všech uvedených skutečnostech
jste byl několikrát informován. Nejen, že nekonáte. Naopak se všemožně snažíte tyto záležitosti
zakrývat a bránit tak prokázání pravdy.
Děkuji Vám za zaslání podkladů
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Váš dopis/zn.:

Věc:

Naše zn.: 574/19/OÚ

Vyřizuje:

Dne: 14. 6. 2019

Oznámení dle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů o výši úhrady za poskytnutí informaci

Starosta obce obdržel dne 3. 5. 2019 prostřednictvím elektronické pošty žádost o informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,/nR"), kde se dožadujete poskytnutí kopii dokumentů týkajicich se ,,Atlasu strategického rozvoje
valečská" požadujete tyto dokumenty :
1. Protokol o převzetí díla
2. Potvrzeni o úhradě převzatého díla
3. Protokol o vložení díla do majetku obce
4. Zápisy z inventur za každý jeden rok
5. Protokol o zapůjčeni díla cizí osobě
6. Přehled dokumentů, které byly předloženy KÚ-KK při poslední účasti obce Valeč v soutěži o
7.

Obec roku
Pokud byly uhrazena dvě vydání díla, tak veškeré informace požadované v bodech 3 až 6 za
každé parě zvlášť.

V souladu s ustanovením § 17 lnfZ jsou povinné subjekty oprávněny žádat úhradu za mimořádně
rozsáhlé vyhledáni informaci. Zastupitelstvo obce Valeč dne 20. 12. 2018 schválilo v souladu s
ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) lnfZ svým usnesením Vnitřní organizační směrnici č. 1/2018
k poskytování služeb pro obyvatelstvo a veřejnost Obce Valeč.
Aby mohl povinný subjekt vaši žádosti o informace vyhovět, musí provést mimořádně rozsáhlé
vyhledáni Vámi požadovaných informaci v jednotlivých správních spisech.
Na vyhledáni požadovaných informaci a jejich následné zpracováni dle požadavku Vaši žádosti se
musí podílet 1 úředník Obecního úřadu nad běžnou agendu obce.
Dle vašeho požadavku o informace stanovil povinný subjekt výši úhrady tak, že vyhledal
relevantní dokumenty v celkem 5ti šanonech. VyhledánI informaci trvalo povinnému subjektu 75
minut. Dále pak práce spojené s kopírovánhn. povinný subjekt provedl výpočet úhrady tak, zjistil, že
se jedná o 15 stran. Vnitřní organizační směrnici č. 1/2018 k poskytování služeb pro obyvatelstvo a
veřejnost Obce Valeč lze účtovat 2,- KČ za stranu.
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Dle vnitřní organizační směrnice Č.1/2018 tedy v uvedeném případě platí :
Vyhledáni listin trvá 75 min tj. 312,50.KČ
KopÍrování15 listin x 2,- KČ = 30,- KČ
Na základě výše uvedeného Vám Obecní úřad Valeč úČtuje za Vámi požadovanou informaci
úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledáváni informací ve výši 342,50 KČ,
Úhradu nákladů je možno provést hotově na pokladně Obecního úřadu Valeč v stanovených
hodinách. Informace Vám budou zaslány po zaplaceni úhrady. jestliže výše uvedenou částku ve lhůtě
do 60 dnů ode dne doručeni tohoto oznámeni nezaplatIte, bude Vaše žádost v souladu s
ustanovením § 17 odst. 5 lnfZ odložena.

Poučeni:
Proti výši úhrady máte možnost podat u povinného subjektu písemně nebo ústně stížnost v
souladu s ustanovením § 16a písm. d) InfZ, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.
O stížnosti bude rozhodovat nadřízený orgán. Po dobu vyřizování stíŽnosti lhůta pro zaplacení úhrady
neběží.
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