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 Město Kaplice  
Náměstí 70  
382 41 Kaplice  
ID DS: b3ib5e9  
 
V Českých Budějovicích 4. 2. 2020  
 
Věc: Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění  
 
Vážení,  
v souvislosti s právní pomocí poskytované klientům žádám o poskytnutí informací dle zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  
Ve smyslu citovaného zákona žádám o poskytnutí následujících informací, jejichž existenci 
dovozuji z platných stanov Stavebního bytového družstva Města Kaplice, IČ 260 24 551, se 
sídlem Náměstí 70, 382 41 Kaplice (dále jen „SBD“):  

1. kopii (sken) smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 4. 7. 2001 uzavřené mezi Městem 
Kaplice a SBD, když současně žádám o poskytnutí příslušného rozhodnutí orgánu 
obce (rada města/zastupitelstvo), které o uzavření rozhodlo, případně taktéž kopii 
zveřejněného záměru dispozice,  

2. kopii (sken) dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2014 ke smlouvě uvedené v předchozím bodu, 
když současně žádám o poskytnutí příslušného rozhodnutí orgánu obce (rada 
města/zastupitelstvo), které o uzavření rozhodlo, případně taktéž kopii zveřejněného 
záměru dispozice,  

3. sdělení, zda byla uvedená smlouva v bodě 1 změněna či zrušena jakýmkoliv dalším 
právním jednáním či nikoliv, pokud ano, žádám o poskytnutí kopie (skenu) takového 
právního jednání, jakož i příslušného rozhodnutí orgánu obce (rada 
města/zastupitelstvo), které o uzavření rozhodlo, případně taktéž kopii zveřejněného 
záměru dispozice,  

4. kopii (sken) smlouvy o půjčce ze dne 4. 7. 2001 uzavřené mezi Městem Kaplice a SBD, 
když současně žádám o poskytnutí příslušného rozhodnutí orgánu obce (rada 
města/zastupitelstvo), které o uzavření rozhodlo, případně taktéž kopii zveřejněného 
záměru dispozice,  

5. kopii (sken) dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2014 ke smlouvě uvedené v předchozím bodu, 
když současně žádám o poskytnutí příslušného rozhodnutí orgánu obce (rada 
města/zastupitelstvo), které o uzavření rozhodlo, případně taktéž kopii zveřejněného 
záměru dispozice,  

6. sdělení, zda byla uvedená smlouva v bodě 3 změněna či zrušena jakýmkoliv dalším 
právním jednáním či nikoliv, pokud ano, žádám o poskytnutí kopie (skenu) takového 
právního jednání, jakož i příslušného rozhodnutí orgánu obce (rada 
města/zastupitelstvo), které o uzavření rozhodlo, případně taktéž kopii zveřejněného 
záměru dispozice.  

 



O poskytnutí shora uvedených informací žádám v zákonné lhůtě. Informace nechť jsou 
poskytnuty v elektronické formě do datové schránky - ID DS: 5gigucr. V případě zveřejněných 
informací výslovně žádám o samostatné poskytnutí informace k této žádosti, nikoliv o odkaz 
na tuto dříve zveřejněnou informaci. Velice děkuji za kladné vyřízení této žádosti.  
S pozdravem  
 
xxxx 
Advokát 

 

 

 

Vážený pane magistře, 

 

Město Kaplice, jakožto povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, obdrželo Vaši žádost o informace dle řečeného zákona ze dne 04.02.2020, 

když k této žádosti při zachování pořadí jejích jednotlivých bodů sděluji následující: 

 

Ad 1) žádané informace tvoří přílohu tohoto přípisu 

Ad 2) žádané informace tvoří přílohu tohoto přípisu 

Ad 3) k tomuto sdělujeme, že smlouva pod bodem 1) nebyla vyjma dodatku pod bodem 2) 

měněna žádným dalším právním jednáním. 

Ad 4) žádané informace tvoří přílohu tohoto přípisu 

Ad 5) žádané informace tvoří přílohu tohoto přípisu 

Ad 6) pod bodem 3) není uvedena žádná smlouva, tedy tato nemohla být změněna žádným 

dalším právním jednáním. 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Lukáš Bodnár 
tajemník  
 



R O Z H O D N U T Í  

 

Město Kaplice, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodlo 

v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti Mgr. Jiřího Mulače, advokáta, č. 

osvědčení ČAK13716, IČ: 7328867, se sídlem Riegrova 2668/6c, 370 01 České Budějovice ze 

dne 04.02.2020, o poskytnutí informací: 

takto: 

Žádost žadatele Mgr. Jiří Mulače, advokáta, č. osvědčení ČAK13716, IČ: 73628867, se 

sídlem Riegrova 2668/6c, 370 01 České Budějovice, se dle § 15 odst. 1 InfZ, a to v bodech č. 

1., 2., 4. a 5., kde je žádáno o poskytnutí informace v podobě kopií zveřejněných záměrů 

dispozic; č á s t e č n ě  o d m í t á. 

 

Odůvodnění 

Město Kaplice (dále jen „povinný subjekt“) obdrželo dne 04.02.2020  žádost Mgr. Jiřího 

Mulače, advokáta, č. osvědčení ČAK13716, IČ: 7328867, se sídlem Riegrova 2668/6c, 370 01 

České Budějovice (dále jen „žadatel“), o poskytnutí informací podle InfZ, kde je žádáno o 

poskytnutí následujících informací: 

1. kopii (sken) smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 4. 7. 2001 uzavřené mezi Městem 
Kaplice a SBD, když současně žádám o poskytnutí příslušného rozhodnutí orgánu 
obce (rada města/zastupitelstvo), které o uzavření rozhodlo, případně taktéž kopii 
zveřejněného záměru dispozice,  

2. kopii (sken) dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2014 ke smlouvě uvedené v předchozím bodu, 
když současně žádám o poskytnutí příslušného rozhodnutí orgánu obce (rada 
města/zastupitelstvo), které o uzavření rozhodlo, případně taktéž kopii zveřejněného 
záměru dispozice,  

3. sdělení, zda byla uvedená smlouva v bodě 1 změněna či zrušena jakýmkoliv dalším 
právním jednáním či nikoliv, pokud ano, žádám o poskytnutí kopie (skenu) takového 
právního jednání, jakož i příslušného rozhodnutí orgánu obce (rada 
města/zastupitelstvo), které o uzavření rozhodlo, případně taktéž kopii zveřejněného 
záměru dispozice,  

4. kopii (sken) smlouvy o půjčce ze dne 4. 7. 2001 uzavřené mezi Městem Kaplice a SBD, 
když současně žádám o poskytnutí příslušného rozhodnutí orgánu obce (rada 
města/zastupitelstvo), které o uzavření rozhodlo, případně taktéž kopii zveřejněného 
záměru dispozice,  

5. kopii (sken) dodatku č. 1 ze dne 7. 5. 2014 ke smlouvě uvedené v předchozím bodu, 
když současně žádám o poskytnutí příslušného rozhodnutí orgánu obce (rada 
města/zastupitelstvo), které o uzavření rozhodlo, případně taktéž kopii zveřejněného 
záměru dispozice,  



6. sdělení, zda byla uvedená smlouva v bodě 3 změněna či zrušena jakýmkoliv dalším 
právním jednáním či nikoliv, pokud ano, žádám o poskytnutí kopie (skenu) takového 
právního jednání, jakož i příslušného rozhodnutí orgánu obce (rada 
města/zastupitelstvo), které o uzavření rozhodlo, případně taktéž kopii zveřejněného 
záměru dispozice.  

 
Vzhledem k tomu, že žádost o kopii zveřejněného záměru dispozice dle bodu 1. žádosti o 

informace ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 4.7.2001, směřuje k poskytnutí informace 

staré téměř 19 let, povinný subjekt uvádí, že tato doba přesahuje úschovní dobu, po kterou 

jsou dokumenty tohoto typu uchovávány u povinného subjektu. Povinný subjekt tedy touto 

informací v současné době nedisponuje a nemá ji k dispozici, nezbývá než žádost o informaci 

v tomto bodě odmítnout.   

Stran žádosti o poskytnutí informace v podobě kopií zveřejněných záměrů pod bodem 2.,4. a 

5. žádosti o informace, povinný subjekt uvádí, že u tohoto typu smluv a dodatků nebylo dle 

právních předpisů platných v době uzavření předmětných smluv zveřejnění záměru 

vyžadováno, povinný subjekt nemá tyto dokumenty k dispozici a je tedy na místě rozhodnout 

o částečném odmítnutí žádost o informace, a to z důvodu neexistence žádané informace.  

S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací 

v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto rozhodnutí částečně odmítl. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení 

písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu 

Jihočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu Kaplice. 

 

                   

 ……………………………………………… 

Ing. Lukáš Bodnár 
tajemník 
 


