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Vyřízení žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Město Proseč (dále také jako „povinný subjekt“) příslušný jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl o žádosti o
poskytnutí informace ze dne 21. 4. 2021, doručené prostřednictvím e-mailu.
Povinný subjekt vydává v souladu s ustanovením § 15 a § 20 odst. 4 písm. a) InfZ, ve spojení s ust. § 67 a násl. zák.
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto
ROZHODNUTÍ
o částečném odmítnutí žádosti o informace
kterým k žádosti ze dne 21. 4. 2021 podle ust. § 15 odst. 1 InfZ částečně odmítá poskytnutí požadovaných
informací. V bodě 3 Vám k otázce „Kde se nachází smlouva o postoupení práv a podpisy obou společností?“
poskytujeme informaci, že podepsaná smlouva neexistuje, jelikož smluvní strany od záměru podpisu odstoupily.
Nepodepsaná smlouva je přílohou zápisu rady města konané 9. 6. 2015 usnesením 13/2015 a byla Vám již
poskytnuta dne 2. 11. 2020 na žádost vedenou jako InfZ_2020_03.
Odůvodnění:
Město Proseč obdrželo dne 21. 4. 2021 žádost o poskytnutí těchto informací:
1. Jak je vůbec možné, že v zápisu z RM č.7/2021 je uvedeno, že město nedisponuje žádnými dokumenty, když je
zřejmé, že to není pravda?
2. Jak je možné, že město Proseč, jakožto zakladatel spolecnosti Vánek o.p.s. nedohlíželo na řádné vedení a
hospodaření společnosti tak, jak mu ukládá zákon č. 248/1995 Sb.?
3. Jak je možné, že RM tvrdí, že nedisponuje žádnými dokumenty, a přesto rozhodlo o postoupení práv na
společnost ETP Servis? Kde se nachazi smlouva o postoupeni prav a podpisy obou společností?
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4. Jak je možné, že město Proseč celou situaci už dávno neřešilo, protože minimálně od roku 2015 muselo být
vedení města zřejmé, že cela situace vykazuje mnoho nejasností?
Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Vzhledem k tomu, že otázky č. 1, 2, 4 a první část otázky č. 3 jsou otázkami na názor, je tímto splněn důvod pro
částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 InfZ.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 InfZ a v souladu s § 83 správního řádu podat písemné odvolání do 15
dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím povinného
subjektu. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí.

Ing. Jan Macháček
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