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Zlechov dne I .6.2015

Vážený pane starosto,

Ve smys|u zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, Vás žádám o poskytnutí informací k nás|edujícím otázkám:

Jaké jsou ce|kové nák|ady na vybudování ČoV?
Jaké jsou ce|kové výše Úvěrů a dotací pro obec Z|echov a časový horizont splácení těchto
Úvěrů?
Jaké jsou konkrétní dotační podmÍnky, resp. konkrétní podmínky provozování ČoV?
Nehrozí v budoucnosti odprodej ce|ého dí|a kanalizace a ČoV jinému subjektu?
Kdy je předpok|ádaná návratnost investice?
Čov1e provozována na zák|adě Živnostenského oprávnění, tedy podnikate|ským subjektem,
k jakým Úče|ům bude pouŽit zisk z provozu?

7, Pokud bude provoz ČoV ztrátový, kdo bude případnou ztrátu hradit a z jakých prostředků?
8. Z jakých zdrojů a jaké odměny budou vyp|áceny č|enům správní rady Svazku za čistý zl.

potok?
9' Jaká je funkce p. Vojtěška jako správce Čov, co je jeho náp|ní práce, jaký je jeho pracovní

úvazek a pod|e jakých kritériíje mu vyplácena mzda?
10. Pokud jako správce způsobí nějakou škodu, má hmotnou odpovědnost nebo kdo a z jakých

prostředků bude případnou Škodu hradit?
11. V jakém poměru az jakých zdrojů budou hrazeny případné nák|ady na údrŽbu nejen ČoV, a|e

i kana|izace, provoz a opravy Čov a kana|izace?
Kdo bude hradit případné závady a k jakému termínu vyprší stavební záruky?
V jakém veřejném zď1mu se tato akce rea|izova|a a jaké výhody pro obce a jejich občany
z připojení na Čov p|ynou?
Kdo a v jaké výŠi bude hradit pře|oŽku potoka v olší, jaké budou náklady a co to obci přinese?
Proč tento zce|a neekonomický a nerentabi|ní a do budoucna finančně zatéŽující projekt, chce
obec vůbec rea|izovat?
Proč majite|é dotčených pozemků určených pro výstavbu nebudou nák|ady s tímto projektem
spojené finančně kompenzovat' kdyŽ v případě výstavby komunikace k vinařstvífinanční
kompenzace za připojení bude poŽadována?

17. Jakje vyřešena otázka případné kompenzace nebo náhrady s majiteli pozemků do kterých se
má zatrubněné koryto potoka přemístit?

18. Proč obec tento projekt chce realizovat ze svých prostředků, tedy z penéz daňových
poplatníků?

19. Panmístostarostařek|,Žeobecsemástaratob|ahoobčanů,coŽjejistěpravda,alemáse
zároveň chovat s péčí řádného hospodáře, proč se v tomto případě tak nechová a chce mrhat
penězi daňových pop|atníků?

20. Uvedenou akcísizcela jistě někteří majitelé výrazně zhodnotÍsvé pozemky ato za peníze
daňových pop|atníků, resp. z peněz občanů obce, je tento postup d|e Vašeho názoru s péčí
řádného hospodáře?

21 . Na závěr zdŮrazňuji' Že obec se zce|a jistě má starat o b|aho občanů, ovšem tím se zce|a jistě
nemys|í pouze o b|aho někteých občanů nebo někteých zastupite|Ů a v této souvislosti se
Vás ptám, jest|i máte povědomost o ustanoveních $ 220 a $ 329 trestního zákoníku?

VěřÍm, Že mé dotazy budou v zákonné |hůtě zodpovězeny.

S oozdravem

Pave| K|učka
Zlechov 276
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obecní úřad Zlechov, Zlechov 540, 687 10, okres Uherské Hradiště

Pavel Klučka
Zlechov 276

687 10 Zlechov

Váš dopis značky Naše znaČka
č'i' 211

Vyřizuje/Linka
Ing. Machala

Zlechov
4.6.2015

Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí informace podle $ 14 odst. 5 písm. a) zákona č.
106/1999 Sb', o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

obec Zlechov obdrŽe| dne 2.6.2015 Vaši Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,|nfZ',) o poskytnutí informací.

Vzh|edem ktomu, Ževe svéŽádosti neuvádíte datum narození, d|e $ 14 odst.5 písm. a) |nfZVás
tímto vyzýváme k doplnění Vaší žádosti.

Vpřípadě, Že žádost dop|níte, bude Vaše Žádost vyřízena do'15 dnů ode dne, kdy obec Zlechov
obdrží doplnění Žádosti. Pokud Žádost do 30 dnů ode dne dorucení této výzvy nedop|níte, bude
Vaše Žádost od|oŽena /$ 14 odst. 5 písm. a) |n,fZ '

S pozdravem

/-.,
.. 

L-. i,

Ing. ondřej Macha|a, starosta

te|efon :572 597 339 _ 340 e-mai| : podate|na@obeczlechov.cz |Čo: 002 91 609



obecní úřad Zlechov, Zlechov 540, 687 10, okres Uherské Hradiště

Pavel Klučka
Zlechov 276

687 10 Zlechov

Váš dopis značky
ě.j' 211

Naše značka Vyřizuje/Linka
Ing. Machala

Zlechov
15.6.2015

Yýzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle $ í4 odst. 5 písm. a) zákona č.
106/í999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

obec Zlechov obdrŽe| dne 9.6.2015 dop|něnou Žádost Ó.j.211 pod|e zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, Ve znění pozdějších-předpisů (dá|e jen ,,|n,ÍZ,,) o poskytnutí
informací.

Vzh|edem k tomu, Že Vámi vymezený předmět Žádosti je ve|mi obecný a nenÍ zce|a zřejmé, jaké
informace Vám mají být poskytnuty, nadto otázky Žádosti jsou formu|ovány sugestivně, tendenčně
a podsouvají osobní hodnocení Žadate|e, d|e $ í4 odsÍ, 5 písm. b.) ingZ Vás tímto vyzýváme k
upřesněnÍ Vaší žádosti.zádám Vás o upřesnění bodů 16, 17, '18, 19 zVámi zas|ané Žádosti ze
dne 2.6.2015 č.j. 211.

V případě, Že Žádost dop|níte, bude Vaše Žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy obec Z|echov
obdrŽí dop|nění Žádosti. Pokud Žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy nedop|níte, bude
Vaše Žádost od|oŽena l$ 14 odst. 5 písm. a) |nfZl.

S pozdravem

ri.
/,'.L

Ing. ondřej Macha|a, starosta
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telefon :572 597 339 - 340 e-mail : podatelna@obeczlechov.cz |Čo: 002 91 609



obecní úřad Zlechov, Zlechov 540, 687 10, okres Uherské Hradiště

687 í0

Pave| Klučka
Zlechov 276

Zlechov

VáŠ dopis značky
č,.j.21,|

Naše znaěka Vyřizuje/Linka
Ing. Machala

Zlechov
15.6.2015

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle $ í4 odst. 5 písm.
c) zákona č. í06/í999 Sb", o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů

obecní úřad Z|echov jako povinný subjekt d|e $ 2 odst. 1 zákona č. 106/,|999 sb., o svobodném
přístupu k informacím, Ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,|nfZ.) rozhod| v souladu
s ustanovením $ 15 odst. 1 |nfZ o Žádosti pana Pavla K|učky, .- bytem Z|echov 276,
687 10 Z|echov ze dne 2,6,2015 dop|něné dne 9.6.2015 o poskytnutí informace stran posouzení
postupu občanů při zhodnocování pozemků (bod 20.) a dotaz o povědomost o ustanoveních
právních předpisů (bod 21.) t a kt o :

Žádost žadatele Pavla Klučky, lE., bytem Z|echov 276, 687 í0 Ztechov ze dne
2.6.2015 doplněné dne 9.6.20í5 o poskytnutí informace stran posouzení postupu občanů
při zhodnocování pozemků (bod 20.) a dotaz o povědomost o ustanoveních právních
předpisů (bod 2í.) se dle $ 8a a $ í5 odst. 1|níZ a d|e $ 5 odst. 2zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v této části bodů 20 a 2.| odmítá.

odŮvodnění:
obecní úřad Z|echóv obdrŽe| dne 2.6.2015 neúp|nou Žádost na výzvu dop|něnou dne 9.6.2015
výše oznaěeného Žadate|e o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, a to informací o osobním názoru statutárního zástupce obce Zlechov.

D|e ustanovení $ 2 odst. 4 |nfZ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názor1,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Zadate| se ve své Žádosti domáhá po povinném
subjektu poskytnutí stanoviska ke konkrétním otázkám, jejich |ogické vysvětlení a sdě|ení názoru.

Tyto informace nelze poskytnout, je|ikoŽ jsou poŽadovány informace (osobní názory) nespadající
pod režim lnfZ, tedy je vůči těmto údajům sp|něn důvod pro odmítnutíŽádosti.

Pod|e ustanovení $ 15 odst. 1zákona č. 106/1999 sb., pokud povinný subjekt Žádosti (byt'ijen z
části) nevyhoví, vydá rozhodnutí o odmítnutíŽádosti, popřípadě o odmítnutí částiŽádosti.

odmítnutí části Žádosti se týká bodŮ 20, 21Yámi zas|ané Žádosti ze dne 2'6.2015 č'j.211.

S oh|edem na výše uvedené rozhod| obecní úřad Z|echov tak, Že Žádost o poskytnutí informací
vrozsahu poŽadovaných Údajůoosobním názoru starostyobce od m ít|.

telefon :572 597 339 - 340 e-mail : podatelna@obeczlechov.cz lČo:002 91 609



Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí |ze podat odvo|ání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnutí. odvo|ání se podává ke Krajskému úřadu Z|ínského kraje
prostřednictvím obecního Úřadu Z|echov'

I ng. ondřej y:^Ťrtarosta
/Y.//'n'
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telefon : 572 597 339 - 340 e-mail : podatelna@obeczlechov.cz lČo: ooz 91 609



obecní úřad Zlechov, ZIechov 540, 687 10, okres Uherské Hradiště

Pave! Klučka
Zlechov 276

687 10 Zlechov

Váš dopis značky Naše značka
č.j.211

Vyřizuje/Linka
lng. Machala

Zlechov
15.6.2015

odpověd'na žádost o poskytnutí informace pod|e $ í4 odst. 5 písm. c) zákona č. í06/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

obec Z|echov obdrŽe| dne 9.6.20,15 dop|něnou Žádost č.j,211 pod|e zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, Ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,|nfZ',) o poskytnutí
informací.

odpovědi k iednotlivÝm bodům Vaší žádosti:

1. Ce|kové nák|ady na vybudovani Čov za obec Ztechov jsou 87 434 ooo Kč.

2. Ce|kové výše Úvěrů za obec Z|echov jsou: Půjčka SPŽP _ 4185 ooo Kč, PŮjčka od ČS -
16 970 000 Kč. Doba splacení půjčky oo ČS vycházi na rok 2033

3. Doba udrŽite|nosti je'l0 |et, podmínkou je napojení cca 80% domácností, provozováníje dáno

technickými parametry Čov 1v. vyčištění, které musí být dodrŽeno)

4. Abychom sp|ni|i podmínky dotace, musí DSo provozovat ČoV minimá|ně 10 |et, po up|ynutí

této doby se můŽe DSo (Zlechov, Břestek, Tupesy) rozhodnout, jaké bude da|ší nej|epší řeŠení.

5. Zde se nedá určit návratnost investice v řádech korun, spíše jde o návratnost ve smys|u

zdravého a čistého Životního prostředí.

6. Všechny zisky jdou do fondu oprav, dá|e jde případný zisk na zajištění provozu a fungování

Čov.
7. Ztrátovgst se bude řeŠit vdaném poměru podílů jednotlivých obcí, která je vyčís|ena ve

sm|ouvě o financování, kterou najdete na webových stránkách covz|echov.cz.

8. VŠichni členové dě|ajítuto činnost zdarma bez nároku na odměnu

9. Pan VojtěŠek je zaměstnanec DSo Čistyi zlecnovský potok, kteý je zaměstnán na částečný

úvazek. Jde o pozici správce Čov, kde zajišťuje činnost Čov ote p|atných technologických

postupů.

í0. Případná škoda se bude posuzovat d|e platných právních zákonů jako pro všechny

zaměstnance v našem státě"

Telefon :572 597 339 - 340 e-mail : podatelna@ob€cz|echov'cz tČo: ooz 91 609



í1. Nák|ady na Čov akana|izační síť ve vlastnictví DSo Čistý Z|echovský potok se bude hradit

z příjmů Čov. Poměry jsou dány, opět ve sm|ouvě o financování, která je k nah|édnutí na webu

covzlechov.cz

12. Provozní závady řeší a hradí DSo Čisty ztecnovský potok. Závady, spadající do kategorie

špatné provedení prací daných projektem jdou na vrub rea|izátora projektu. Stavební záruky vyprší

v |hůtě stanovené ve sm|ouvě o dílo.

13. Veřejný zájem rea|izace Čov je z|epšení Životního prostředí a stavu vody vjednot|ivých

obcích a nezatěžovat naše sousedy níŽe po toku Z|echovského potoka a řeky Moravy.

14. Pře|oŽku me|ioračního odpadu v o|Ších ll bude financovat obec Z|echov s finančním

příspěvkem jednot|ivých stavebních míst dle p|atného územního p|ánu obce Z|echov a vytvoření

podmínek pro rea|izaci podnikate|ských projektů ve smíšené průmys|ové zÓně

15. obec realizuje daný projekt pod|e schvá|eného Územního p|ánu, dá|e obec mázájem o příliv

nových občanů, tzn' vznik stavebních pozemků.

S pozdravem

Ing' ondřej Macha|a, starosta
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Telefon :572 597 339 - 340 e-mai| ; podate|na@obeczlechov.cz |Čo: 002 91 609




