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VÁŠ DOPIS ČJ.:
NAŠE ČJ.: ČK/32/2019
DATUM: 11.1.2019

-

ZE DNE: 11.1.2019

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb.

Dne 11.1.2019 jsme obdrželi Vaši písemnou stížnost na postup při vyřizování žádosti o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. § 16a, odst. l, písm. C) po uplynutí doby poskytnutá částečná informace - NEOBDRŽENÍ informace bodu F ze dne 19. 12. 2018.

Podle z. č. 106/1999 Sb. § 16a, odst. 5 ve znění ,,Povinný subjekt předloží stížnost spolu se
spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v
této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo
konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti", Vám sděluji
následující:
F) Plánované náklady pro konzultační, právní práce (položka 5166) návrh rozpočtu
obce na rok 2019
k tomuto Vám sděluji, že Obec Česká Kubice má vyčleněno v rozpočtu obce na rok 2019
pod (položkou 5166), 500.000,- KČ na konzultační, právní práce
Obecní úřad Česká Kubice si uvědomuje svoji chybu při zpracování odpovědi na bod F),
kterou tímto napravuje.
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Dále k :
Poz.: V obdržené informaci B) příkazní smlouva č. 2/2018 je starosta obce podepsán
na místě příkazníka, podnikatelka Li
K
na místě příkazce. Domnívám se,
že takto podepsaná smlouva je neplatná!
Na základě telefonické konzultace s právní kanceláří ČECH & toul Vám sděluji, že při
podpisu příkazní smlouvy mezí paní Libuší Křenkovou a Obcí Česká Kubice došlo k
administrativní chybě, která však nemá žádný vliv na předmět a obsah smlouvy, nebot' nese
veškeré náležitosti, které smlouva má mít.
S pozdravem
Radek G
starosta obce
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