Obec Česká Kubice

Česká Kubice 82
345 32 Česká Kubice

VÁŠ DOPIS ČJ.:
NAŠE ČJ.: ČK/41/2019

ZE DNE: 14.1.2019

DATUM: 15.1.2019

Věc: Žádost o poskytnutí informace Obecním úřadem v České Kubici na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Odpověď'
Dne 14.1.2019 jsme obdrželi Vaši písemnou žádost, kdy požadujete od Obecního úřadu Česká
Kubice písemnou odpověď' na následující body.
A) Kopii žádosti Policie ČR o finanční příspěvek na balistickou ochranu atd. obdrženou obcí před
zasedáním zastupitelstva Obce Česká Kubice konané dne 18. 9. 2017
B) Kopii žádosti Policie ČR o finanční příspěvek na lehké balistické vesty ,... RS2 zasedání ZO konané
dne 2. 10. 2017
C) Žádám kopii usnesení ZO kterým zastupitelstvo rozhodlo o přidělení finančního příspěvku pro
Policii ČR
D) Kopii veřejnoprávní smlouvy na udělení finančního příspěvku z rozpočtu obce Česká Kubice pro
Policii ČR
E) Kopii vyúčtování finančního příspěvku na nákup nadstandardního vybavení.... pro Policii ČR
K výše uvedenému Vám sděluji následující:
dne 11.9.2017 byl doručen na Obecní úřad Česká Kubice dopis od ředitele PČR Krajského
ředitelství Plzeňského kraje, vrchního rady plk. Mgr. Pavla Krákory, s Č.j.: KRPP-121564-3/ČJ-2017-0300NE, ze dne 8.9.2017, jehož předmětem měl být možný finanční dar.
K tomuto následně proběhlo telefonické jednání - konzultace, na jaké účely by měly být
finanční prostředky využity a tento dopis s následným průběhem telefonického jednání byl
elektronicky zaslán zastupitelům obce ČK k seznámení, z důvodu jeho projednání na
následujícím zastupitelstvu obce Česká Kubice.
Dne 18. 9. 2017 na zasedání ,,OZ ze zápisu ČI. 9, finanční příspěvky bod. h)" vyplývá, že
,,se již jednou zastupitelé seznámili se žádostí na nákup protipořezových rukavic, balistické
vesty a další vybavení pro Policii ČR ve výši 2.000.000,- KČ", kde bylo dále domluveno, že
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žádost bude projednána na dalším zasedání obecního zastupitelstva, kam budou pozváni do
jednání zástupci PČR s tím, ať přednesou svoji vizi za co peníze chtějí utratit.
Následující schůze zastupitelstva obce Česká Kubice, která se uskutečnila jak uvádíte dne
2.10.2017, za přítomnosti zástupců PČR (na toto jednání si velmi dobře pamatuji a bylo
vysvětleno, že finanční prostředky by byly využity na nákup protiprořezových kevlarových
rukavic, lehkých podkošilových balistických vest a komunikačních jednotek pro zásahovou
jednotku Plzeňského kraje), přinesla pouze ten závěr, že PČR vyčíslí a předloží podklady pro
finanční Částku, kterou skutečně bude potřebovat, pro možné výběrové řízení.
Vzhledem k tomu, že přibližně ve stejné době byl ze strany Okresního státního zastupitelství
v Domažlicích podán podnět na Územní odbor Klatovy, Oddělení hospodářské kriminality
Klatovy, kdy začalo prověřování zastupitelů obce Česká Kubice a s tím spojené výslechy podání vysvětlení dle § 158 odst. 6 tr. řádu, pro podezření ze spáchání trestného činu porušení
povinnosti při správě cizího majetku podle ustanovení § 220 odst. l, 2 písm. b) tr. zákoníku,
ale o tomto víte své,
ředitel PČR Krajského ředitelství Plzeňského kraje, plk. Mgr. Pavel Krákora, již žádnou jinou
žádost nepodával z důvodu ochránění zastupitelů obce Česká Kubice před dalším vystavením
možného posměšného chování, stalkingu a šikany ze strany úzkého okruhu veřejnosti.
Dále Vám v této věci sděluji, že následující informace: uvedená pod písmenem A) Vaší
žádosti, ze dne 14.1.2019 podané na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, písemnost ze strany PČR vedená pod Č.j.: KRPP-121564-3-/ČJ-2017-0300NE,
ze dne 8.9.2017, bude zaslána elektronickou cestou a připojena v příloze.
Následující informace: uvedené pod písmeny B), C), D) a E) Vaší žádosti, podané na základě
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dne 14.1.2019, Vám nebudou
poskytnuty z důvodu své neexistence.
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