MĚSTO LÁZNĚ BOHDANEČ
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Počet listů / příloh:
Spis. znak / skart. lhůta:

21. 7. 2021
MULB/03661/2021/OSMRM/MBi
Ing. Miroslava Bišková, tel.: 466 797 076, e-mail: biskova@lazne.bohdanec.cz
1
80.1 S/5

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Lázně Bohdaneč, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, jako povinný subjekt v souladu
s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
obdržel dne 7. 7. 2021 do datové schránky žádost o poskytnutí informace dle InfZ, kterou podal xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „žadatel“). Žadatel požadoval
poskytnutí následujících informací:
1. Jakou cenu zaplatilo město za právní pomoc poskytnutou JUDr. Kučerou.
2. Zda a v jakém rozsahu byl právník informován o existenci předepisujícího dokumentu Měsíční předpis, ve kterém
je uvedeno Nájemné celkem = 1942 Kč.
3. Jeho stanovisko k tomuto dokumentu.
4. Znění jeho celé právní rady. Nejlépe elektronickou kopii dokumentu.
5. Spisový řád MULB v elektronické podobě.

Žádost výše uvedeného žadatele, ze dne 7. 7. 2021, o poskytnutí informace se v rozsahu bodů 1 – 4 v souladu
s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ z důvodu zneužití práva na informace

o d m í t á.

Odůvodnění:
Dne 7. 7. 2021 byla tajemnici městského úřadu Lázně Bohdaneč doručena žádost výše uvedeného žadatele o poskytnutí
informace podle InfZ.
Žádost byla podána v návaznosti na mnohaleté řízení k vyúčtování nájemného v roce 2009. V této věci byly žadateli
v minulosti již všechny informace poskytnuty a rovněž bylo sděleno, že další informace již neexistují. Žadatel i se i přesto
dožaduje dalších informací a dokumentů. Ve věci žádostí o informace ohledně vyúčtování nájemného v roce 2009 žadatel
dokonce obdržel v červnu 2017 Rozhodnutí krajského úřadu o odmítnutí informace z důvodu zneužití práva na informace.
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Povinný subjekt trvá na sdělení, že ve věci vyúčtování nájemného v roce 2009 již nebude poskytovat žádné informace,
tak jak to bylo již několikrát v rozhodnutí v dané věci specifikováno a tak, jak bylo usnesením zastupitelstva města
schváleno.
ZM přijalo na svém 12. zasedání dne 16. 12. 2020 následující usnesení:
12.24 Konstatuje, že nárok xxxxxxxxxxxxx na vrácení přeplatku z vyúčtování nájemného a záloh za rok 2008 je promlčen,
a proto se jím již nebude zabývat.
12.25 Pověřuje starostu města, aby xxxxxxxxxxxxxxx písemně informoval o přijatém závěru ZM a aby za Město Lázně
Bohdaneč vznesl námitku promlčení xxxxxxxxxxxxxxxxx uplatňovaného nároku na vrácení přeplatku za vyúčtování
nájemného a záloh za rok 2008 s tím, že Město Lázně Bohdaneč nárok xxxxxxxxxxxxxxxxxx odmítá a na případné
opakované podněty či opakovaně vznesené nároky již nebude Město Lázně Bohdaneč ani žádný orgán města
reagovat.
Žadateli bylo rozhodnutím o odmítnutí žádosti z důvodu zneužití práva na informace opakovaně sděleno, že se město
Lázně Bohdaneč věcí vyúčtování nájemného v rámci žadatelových žádostí o poskytnutí informace podle InfZ nebude dále
zabývat.

POUČENÍ:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do
15 dnů od jeho doručení písemné odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice, prostřednictvím Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč. Lhůta pro
podání odvolání běží ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí.

Bc. Viktor Satori
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města

Obdrží:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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