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Číslo jednací: MUV-2661/2022/NFo
Spisová značka: MUV-S-0051/2022/NFo

Vyřizuje: Nikola Formanová
Tel: 317070291
E-mail: asistentka@veltrusy.cz
Datum: 20.07.2022

Sdělení  k  žádostem  o  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím, ve znění  pozdějších předpisů – k č.j.:  MUV-2591/2022, k  č.j.:  MUV-2592/2022,
k č.j.: MUV-2593/2022, k č.j.: MUV-2594/2022

Město Veltrusy, jako věcně a místně příslušný povinný subjekt dle § 2 odst.  1) zákona č.  106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdrželo dne 13.07.2022 čtyři žádosti
žadatele , ze dne
13.07.2022 (evidovány pod shora uvedenými č.j.), v nichž žadatel žádá poskytnout:

1. Č.j.: MUV-2591/2022
1.  „Kopii  Rozsudku  soudu  ve  kterém se  pravděpodobně  rozhodlo  o  tom,  že  firma  Jenei  s. r. o.

Kralupy n./Vlt. je povinna městu vrátit finanční prostředky ve výši 1 963 000,-kč ….“

2. „Dále vás žádám o sdělení kdy a jakým způsobem bylo zastupitelstvo města s tímto Rozsudkem

seznámeno. Jaká opatření byla ze strany ZM k výše uvedenému přijata. …“

3.  „Jaké usnesení  bylo přijato v souvislosti odměny ve výši  cca 50 000,-  za katastrofální  výkon

funkce technického dozoru investora ….“ 

2. Č.j.: MUV-2592/2022
Výpis z evidence docházky uvolněných funkcionářů města … za období 2020-2021-2022“

3. Č.j.: MUV-2593/2022
„… kopie Protokolu o převzetí úseku obce Veltrusy /p.č. 279/1, 279/40/ vč. příloh  ….“

4. Č.j.: MUV-2594/2022
„Užitná plocha přízemí „Lékařského domu Veltrusy““, „Užitná plocha podkroví „Lékařského domu

Veltrusy““.

V rámci  dobré  správy  město  Veltrusy  výše  uvedené  žádosti  vyřizuje  hromadně,  přičemž  k  nim  sděluje
následující:

Ad. 1.: č.j.: MUV-2591/2022
Požadovaný rozsudek není pravomocný a z tohoto důvodu ani vykonatelný. Podle sdělení právního zástupce
města podal  žalovaný proti rozsudku odvolání,  o němž bude rozhodovat krajský soud.  Z tohoto důvodu
nemohlo být přistoupeno ze strany orgánů města k projednání či přijetí jakýchkoliv „opatření“, a proto také
nepravomocný rozsudek nepřikládáme. V souvislosti s výkonem funkce technického dozoru investora nebylo
zastupitelstvem města schvalováno žádné usnesení.

Ad. 2.: č.j.: MUV-2592/2022
Město nevede „evidence docházky uvolněných funkcionářů města“, neboť mu tuto povinnost žádný právní
předpis neukládá. 
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Ad. 3.: č.j.: MUV-2593/2022
Město nemá k dispozici požadovaný protokol. 

Ad. 4.: č.j.: MUV-2594/2022
Užitná plocha prvního nadzemního podlaží „Lékařského domu Veltrusy“ činí 275,48 m2.
Užitná plocha druhého nadzemního podlaží „Lékařského domu Veltrusy“ činí 102 m2.

____________________
Ing. Ludmila Hrubešová
místostarostka města

Obdrží:
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