OBEC S R B E Č
se sídlem 270 65 Srbeč 16
Telefon: 313 562 333, Mail: obec.srbec@tiscali.cz

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Doručené žádosti o informace + odpovědi za rok 2019

Č.j. 211/19
Dne 20.8.2019 byla prostřednictvím datové schránky doručena žádost předsedy Spolku pro
odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ, p. B.A.M.P.,Dr.h.c o informaci ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se subjektů
DOMISTAV CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107
a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177.
Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt
v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smslu veřejných zakázek,
případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.
Ke všem uvedeným písemnostem postačí anonymizovaná podoba.
Odpověď zaslat do DS: 9knaqqz
Odpověď:
Na Vaši žádost bez uvedení dne jejího sepsání, vámi registrovanou pod č.j. 8811/2019, Vám
na podkladě § 2 odst. 1, § 4a zák. č. 106/1999 Sb. oznamuji, že uvedené subjekty
DOMISTAV CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107
a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177.
Nepodaly žádnou nabídku ve smyslu veřejných zakázek Obci Srbeč a ani Obec Srbeč nebyla
s těmito subjekty v žádném kontaktu.

Mimo Vaši žádost navíc dodávám, že Vámi uváděné společnosti mají sídlo v ul. Foerstrova,
nikoli Foersterova (viz prověrka rejstříkem).
Č.j. 264/19
Dne 15.10.2019 byla prostřednictvím datové schránky doručena žádost Mgr. L.N. o informaci
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se podání
informace, zda Obec Srbeč byla ke dni 9.5.2008 akcionářem společnosti Středočeská
plynárenská, a.s. z titulu vlastnictví akcií z emisí akcií emitovaných Společností (ISIN
CZ0005078659 a 770950002269).
Odpověď:
K Vaší žádosti ze dne 4.10.2019 sděluji, že Obec Srbeč nebyla ke dni 9.5.2008 akcionářem
společnosti Středočeská plynárenská, a.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82.

Č.j. 285/19
Dne 13.11.2019 byla prostřednictvím České pošty doručena žádost p. S. Š. o informaci ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se Z.Ř., zda má
zaplacené poplatky ze 3 psů, které chová a zda má zzaplacené poplatky za svoz odpadu
z chaty Spálený mlýn čp. 128 Srbeč. Dále jestli má zaplacené daně a poplatky z pronájmu
chaty č.p. 128.
Odpověď:
Na vaši žádost ze dne 11. 11. 2019, vámi neregistrovanou pod číslem jednacím, ani jinak
evidovanou, vám na podkladě § 2 odst. 1, § 4a zák. č. 106/1999 Sb. oznamuji podle vašeho
zadání následující:
1. Paní Z.Ř. má na Obci přihlášené celkem dva psy a za oba má zaplacený požadovaný
poplatek ve výši 50,-Kč. O dalším psu, který by byl v držení jmenované, Obci není nic známo.
2. Paní Z. Ř. nemá zaplacené poplatky za svoz odpadu domu čp. 128. Tato informace bude
předána starostovi Obce, který provede příslušná opatření.
3. Obec nemá povědomí o tom, že by dům čp. 128 p. Zlata Řebíková pronajímala jiné osobě. I
v případě, kdyby tomu tak bylo, tak tato problematika nespadá do oprávnění Obce. Pakliže
budete trvat na tomto dotazu, obraťte se prosím na příslušný finanční úřad. Pouze si dovoluji
podotknout, že je potřeba objektivně prokázat tento placený pronájem.
Na závěr si dovoluji poznamenat, že k realizaci odpovědí k těmto žádostem je plně
kompetentní starosta obce, který se však sám určil jako podjatý s ohledem na to, že p. Z.Ř. je
jeho matka a proto výjimečně požádal místostarostu o odpovědi na Vaše dotazy.

Č.j.: 286/19
Dne 13.11.2019 byla prostřednictvím České pošty doručena žádost p. S. Š. o informaci ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se Z.Ř., zda má

stavení povolení na stavbu na pozemku 829/7, doklad o odvozu zeminy vybagrované
z pozemku 829/7, doklad o odvozu na povolené místo nebo na skládku, povolení o zásahu na
obecním pozemku 829/1 vybagrování a odvozu zeminy. vyjádření Obecního úřadu nebo
souhlas s manipulováním cizích osob s obecním pozemkem 829/1.

Odpověď:
Na vaši žádost ze dne 11. 11. 2019, vámi neregistrovanou pod číslem jednacím, ani jinak
evidovanou, vám na podkladě § 2 odst. 1, § 4a zák. č. 106/1999 Sb. oznamuji podle vašeho
zadání následující:
1. Dotaz na stavební povolení ke stavbě na pozemku par.č. 829/7, majitelka Z.Ř. Obec zatím
nedisponuje žádnou stavební dokumentací, která by musela být zde založena, že na shora
Vámi uvedeném pozemku probíhá nějaká stavba. Starosta k tomu poskytl sám vyjádření, že
dodatečné povolení stavby je v řešení se stavebním úřadem.
2. Doklad o odvozu vybagrované zeminy z pozemku par.č. 829/7 je přílohou k našemu
vyjádření.
3. K žádosti o povolení bagrování na pozemku parc.
. 829/1 se vyjádřil starosta Obce, že má ústní povolení bývalého starosty p. Tomáše
Cimrmana, stejně tak ústní souhlas s užíváním tohoto pozemku. Podrobnější informace k
vašemu dotazu nejsou k dispozici.
Na závěr si dovoluji poznamenat, že k realizaci odpovědí k těmto žádostem je plně
kompetentní starosta obce, který se však sám určil jako podjatý s ohledem na to, že p. Z.Ř.

Č.j: 287/19
Dne 13.11.2019 byla prostřednictvím České pošty doručena žádost p. S. Š. o informaci ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se Z.Ř., zda má
stavební povolení na stavbu čp. 126 Srbeč, stavební povolení a kolaudace na stavbu čp. 126
Srbeč a na přístavbu dvou garáží vedle domu zapsaného v KN, stavební povolení a kolaudace
přistavěné zimní zahrady před čp. 126 Srbeč.
Odpověď:
Na vaši žádost ze dne 11. 11. 2019, vámi neregistrovanou pod číslem jednacím, ani jinak
evidovanou, vám na podkladě § 2 odst. 1, § 4a zák. č. 106/1999 Sb. oznamuji podle vašeho
zadání následující:
1. Dotaz na stavební povolení a kolaudaci ke stavbě označené číslem popisným 126 v obci
Srbeč, kde se zdržuje pobytem p. Z.Ř. Evidencí staveb Obce Srbeč tato nemovitost
neprochází (stavební povolení a kolaudace) a mnohem kvalifikovanější odpověď v tomto
směru poskytne příslušný odbor Městského úřadu Nové Strašecí.
2. Stejný dotaz na přístavbu dvou garáží vedle domu čp. 126 – dtto bod č. 1 zde.
3. Stejný dotaz na přístavbu zimní zahrady vedle domu čp. 126 – dtto bod č. 1 zde.
Na závěr si dovoluji poznamenat, že k realizaci odpovědí k těmto žádostem je plně
kompetentní starosta obce, který se však sám určil jako podjatý s ohledem na to, že p. Z.Ř. je
jeho matka a proto výjimečně požádal místostarostu o odpovědi na Vaše dotazy.

Č.j. 295/19
Dne 19.11.2019 byla prostřednictvím e-mailu doručena žádost p. J.B. o informaci ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se nákupu hasičského
vozidla Tatra, vyčíslení finančních prostředků, kolik bylo vynaloženo na opravu a údržbu
tohoto vozidla, na kolika konkrétních výjezdech bylo toto vozidlo použito od doby jeho
pořízení.
Odpověď:
Vážená paní Benešová,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 19. 11. 2019, jež byla doručena ten samý den
prostřednictvím elektronické pošty, si Vám dovolujeme sdělit následující. Naše odpovědi si
dovolujeme řadit dle Vámi vymezených bodů.
K bodu označeném jako 1. uvádíme, že obce a obecně veškeré subjekty řazeny do veřejného
sektoru musí majetek prodávat za cenu stanovenou kvalifikovaným odhadcem či za cenu
vyšší. Nicméně, jaký znalec cenu stanovil a jakým způsobem ji určil, je interní věcí prodejce a
naše obec do tohoto procesu nezasahovala ani z povahy věci zasahovat nemohla. Naše obec
musí konat s péčí řádného hospodáře, což znamená, že musí v případě vynakládání
finančních prostředků, je povinna se držet ceny obvyklé. Pokud hovoříme o ceně obvyklé za
cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra 815 v takovémto stavu, tak se cena
obvyklá pohybuje zhruba od 600 do 1.200 tisíc Kč, tudíž částka 700 tisíc byla v místě a čase
obvyklá a naše obec zde konala s péčí řádného hospodáře.
K bodu dvě si dovolujeme uvést, že velká část prostředků k údržbě techniky nelze z povahy
věci rozdělovat na jednotlivou techniku, jež naše obec disponuje. Pro příklad si dovoluji
uvést, že voda k očištění techniky, mycí prostředky, provozní kapaliny apod. nelze z povahy
věci rozdělovat, na kterou techniku byly použity. Pokud máme vyčíslit náklady, které byly
použity přímo a pouze na Tatru 815 Na závěr si dovolujeme uvést, že veškeré opravy provádí
přímo členové jednotky sboru dobrovolných hasičů, tudíž díky šikovnosti členů jednotky
obec ušetří nemalé finanční prostředky v kapitole požární ochrany.
Ačkoli není úplně zřejmé, co je myšleno pod pojmem „výjezd“, tak se domníváme, že myslíte
zásah u mimořádné události. Zde si dovolujeme uvést několik málo informací nad rámec
Vašeho požadavku, Tatra 815 nebyla zařazena do aktivní služby ihned po uzavření kupní
smlouvy, jednotliví členové jednotky sboru dobrovolných hasičů museli být s novou
technikou nejdříve důkladně proškoleny, aby ji uměli ovládat, a kromě toho jsou tyto školení
potřebná kvůli zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Dále bychom Vás chtěli upozornit na
fakt, že obec je povinna ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně zajišťovat požární bezpečnost a krizovou připravenost prostřednictvím
jednotky sboru dobrovolných hasičů. Tyto zákony dále provádí další obecně závazné právní
předpisy, jež stanovují například životnost cisternových automobilových stříkaček a
minimální vybavenost věcnou i osobní. Tudíž obec se dle svého přesvědčení a v souladu

s relevantními právními předpisy rozhodla zakoupit novou cisternovou automobilovou
stříkačku.
K bodu 4 si Vám dovolujeme uvést následující. Nejprve bychom se vyjádřili k Vašemu
předpokladu ohledně interního předpisu na zadávání veřejných zakázek, u kterého není
zřejmé, z jakého podkladu by tento předpoklad měl vycházet, jelikož žádný obecně závazný
předpis nestanovuje povinnost nějakou interní směrnici tohoto rázu mít. K tomuto bodu si
fakticky dovolujeme pouze uvést, že v případě, že shledáváte porušení zákona, tak abyste se
obrátila na příslušné orgány, což obecní úřad v tomto případě není. V případě, že pan
starosta v nějakém případě shledá porušení zákona, tak bude činit obdobně.
V případě zájmu se s Vámi rád sejdu na osobní schůzce v budově našeho úřadu, kde můžeme
jednotlivé informace a fungování naší jednotky probrat osobně.

Zpracoval starosta obce
Vít Řebík

