MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
Kancelář tajemníka

Vaše značka:
Číslo jednací: MUKO-4281/2019-ih
Spisová značka: 910/2019
Datum: 1.03.2019
Vyřizuje: Ivana Hrabinová
Kontakt: 725475566 / ihrabinova@muko.cz
Počet listů: 1
Počet příloh/listů příloh: 1/3
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Vážený pan

517 41 Kostelec nad Orlicí

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane

město Kostelec nad Orlicí obdrželo dne 18.2.2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Povinný subjekt na základě žádosti o poskytnutí informací tímto odpovídá na níže uvedené
otázky takto:

1) Na základě jakého právního podkladu bylo zveřejněno změněné znění mé žádosti na
poskytnutí informací a v důsledku toho mi nebylo odpovězeno na mojí žádost sp. zn.
2954/2018, datum 2.8.2018, otázka č. 2 Prosím o uvedení konkrétních ustanovení
zákonných předpisů.

Odpověď:
Na žádost ze dne 2.8.2018 bylo na Vámi položený dotaz plném rozsahu odpovězeno. Znění
odpovědi a zveřejněné zněníje totožné, pouze došlo k anonymizování.
Zastupitelé se rozhodují mj. na základě ust. § 84, odst. 1) a ust. § 85 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Zastupitelé čerpají z písemné předlohy. Obsah předlohy je totožný se zápisem ze zasedání
zastupitelstva města dne 26.2.2018, bod 1g).

2) Žádám o informaci, zda bude po zastupitelích vymáhána náhrada škody za zmaření
projektu výstavba přeložky silnice 111/3161, která byla zmařena na základě rozhodnutí
zastupitelů na veřejném zasedání zastupitelstva dne 26.2.2018 v rámci projednávaného
bodu 1 g). Bude mít vliv na případné vymáhání náhrady škody po jednotlivých
zastupitelích skutečnost, kdy z dodatečně vyžádané nahrávky je patrné, že tak mohli
rozhodnout na základě nepravdivé informace, podané panem starostou města před
hlasováním?

Odpověď:
Nelze odpověď na otázku předjímání budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací.
3) Prosím o poskytnutí textu směnné smlouvy spojenou se smlouvu o zřízení služebnosti
vstupu a vjezdu po pozemku pare. č. 1726 a 2648/3 pro budoucí vlastníky pozemku pare,
č. 2648/1 (nově vzniklého na základě geometrického plánu č. 2466-62/2017), vše v obci
a kat. ú. Kostelec nad Orlicí. Dále prosím o poskytnutí kopie žádosti o tuto směnu a
odůvodnění rozhodnutí zastupitelstva, proč bylo pro město Kostelec nad Orlicí výhodné
tuto smlouvu uzavřít s ohledem a povinnosti při hospodaření s majetkem města.
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Odpověď:
Odůvodnění rozhodnutí zastupitelstva, resp. názor jednotlivých zastupitelů nelze uvést.
S touto otázkou se musíte obrátit přímo na jednotlivé zastupitele.

Přílohou poskytujeme fotokopii požadované směnné smlouvy spojené se smlouvou o zřízení
služebnosti vstupu a vjezdu. Musíme zároveň upozornit, že předmětná smlouva je
v současné době předána katastru nemovitostí v Rychnově nad Kněžnou, změna není zatím
do katastru nemovitostí zapsána.

S Dozdravem

\tá. TdmášX_árlg^
místostaros^a města

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Langr
Datum: 01.03.2019 07:44:30 +01:00
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