9. Žádosti o informace
Poskytnuté informace dle Z. 106/1999 Sb.

Čj. 1877/2021 ze dne 1. 6. 2021
Městský úřad ve Zdicích, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., obdržel žádost pana XY o
možnost nahlédnutí či vytvoření kopie spisu s podklady pro jednání rady města k usnesení č. 81/21 a
č. 103/21 o nesouhlasu se zásahem do povrchu komunikace. Městský úřad Zdice tuto žádost odmítl a
vydal rozhodnutí, kterým se žádost o informaci odmítá v souladu s § 15 odst., 1 InfZ.
Nahlédnutí či poskytnutí kopie spisu by bylo v rozporu se zákonem o obcích § 101 (1) Rada obce se
schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Žadatel obdrží usnesení z jednání
rady města (č. 9/2021 a č. 7/2021).
Druhou částí žádosti bylo poskytnutí veškerých informací nebo kopie dotačního titulu Středočeského
kraje pro DSO Mikroregionu Litavka na financování povrchu komunikace v lokalitě Chodouň.
Mikroregion Litavka, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., zaslal výňatek ze Smlouvy bod
3.
Smlouva v bodě 3 odst. f obsahuje níže uvedený text:
Dodržet, že majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být převeden na jinou
právnickou nebo fyzickou osobu, darován, prodán ani komerčně pronajat po dobu 5 let od
data ukončení realizace Akce/Projektu. Dále nesmí být v období příštích 5 let ode dne
ukončení Akce/Projektu narušen jinou stavební činností (výstavba a přeložky inženýrských sítí,
přestavba objektu apod.) s výjimkou havarijního stavu nebo mimořádnou událostí dle zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, nebo krizové legislativy
(např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě žádosti Příjemce Rada
Středočeského kraje. Toto ustanovení se vztahuje i na nájemní vztahy započaté před
uzavřením této smlouvy.
Ve smlouvě je ujednána udržitelnost projektu po dobu 5 let na akci „ Mikroregion Litavka ‐ kanalizace
v lokalitě Zdice, Chodouň“ tzn. do 30. 4. 2023.

