Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč

Dne: 06. 06. 2019
Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb.
Vážený pane starosto,
chtěl jsem Vás požádat o odpověď na mou otázku, kterou jsem Vám chtěl předložit při
jednání 6. VZOZ dne 5. 6. 2019. Domníval jsem se, že by bylo vhodné některé otázky projednávat
přímo na zastupitelstvu. Nakonec jsem se rozhodl raději se na zastupitelstvu neptat.
Když jsem viděl jak zastupitelům (tedy opozičním, pouze) a některým občanům vypočítáváte a
odměřujete 3 minuty, jak je „peskujete“ že se opakují (protože někteří prostě nejsou schopni
uceleného vyjádření, mají trému, nechtějí vypadat hloupě), což je dne Vašeho názoru v rozporu
s jednacím řádem a zákonem o obcích a tedy že jim berete tedy slovo, jak Vy osobně určujete zda
hovoří k věci nebo ne (aniž by vlastně vyjádřili podstatu svého vystoupení), jak skáčete do řeči a
odebíráte slovo apod., zvážil jsem že bude lepší, když využiji Vaší nabídky z 1. VZOZ, kdy mi bylo
Vámi doporučeno abych na VZOZ nevystupoval a vše Vám psal. Užil jsem si nemístné a arogantní
připomínky z Vaší strany (viz. záznam) při jednáních 1. VZOZ a 2. VZOZ, nemám chuť toto opakovat
pro Vaše potěšení, neboť se Vaše jednání nijak nezměnilo.
Využívám tedy Vaše doporučení a raději Vám svou otázku předkládám touto formou. Na jednání 6.
VZOZ konstatoval předseda FV, že ekonomická situace obce není ideální. Rád bych tedy znal Vaší
informaci o využívání možností na dílčí vylepšení obecního rozpočtu na základě Vnitřní organizační
směrnice č. 1/2018 k poskytování služeb pro obyvatelstvo a veřejnost obce Valeč.
Zde je uvedeno:
Pronájem klubovny a zasedací místnosti OÚ Valeč
Služba bude poskytnuta na základě písemné objednávky žadatele podanou na obci. Cena za službu
bude uhrazena nejpozději do 2 kalendářních dnů před termínem pronájmu do pokladny obce nebo
bude částka připsána na účet obce. Nenadálé události budou řešeny individuálně se starostou
obce. Spolky obce po požádání mají nájemné bezplatné.
Pronájem klubovny na hřišti (včetně WC a plochy hřiště) 1 000,- Kč/den
Pronájem zasedací místnosti OÚ (bez použití elektrospotřebičů) 1 000,- Kč/den
Pronájem zasedací místnosti OÚ (při použití elektrospotřebičů) 1 500,- Kč/den

Chtěl bych Vás požádat o následující informace:
1. Jaké objednávky obec Valeč na výše uvedené služby obdržela – prosí laskavě o kopie ve
skenu
2. Seznam, komu případné služby poskytla – subjekt, kdy, od – do, celková cena
3. Výpis z účtu (samozřejmě v souladu se zákonem pouze uvedených subjektů) prokazující
úhradu služby a kdy tato služba byla uhrazena
4. Seznam subjektů, kterým byla případně poskytnuta sleva, vzhledem k charakteru směrnice,
kdy toto projednalo VZOZ, případně kdy bylo informováno VZOZ

Děkuji Vám za odpověď.

S pozdravem

…

