*MUBLX0096ZLO*
MUBLX0096ZLO
Městský úřad Blatná
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Váš dopis značky:
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Ing. Valachová

Tel:

383416 205
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valachova @mesto-blatna.cz

Datum:

31.08.2018

XXX
XXX
XXX
XXX

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu
(dále jen „povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném
přístupu k informacím“), poskytuje na základě žádosti XXX (dále jen „žadatel“)
o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne
29.06.2018, vedené pod č. j. MUBL 7557/2018, které jsou uvedeny v bodech a) až y).
Část žádosti o poskytnutí informací byla odmítnuta rozhodnutím povinného subjektu
Blatná č. j. MUBL 7557/2018/OSŽU/23 dne 31.08.2018 a odeslána žadateli (písemně)
současně s poskytnutím informací (elektronicky).
K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující:
a) Zveřejnění všech podkladů poskytnutých radním před 86. schůzí rady města Blatná
dne 20.6.2018.
Poskytnutí informace
Veškeré podklady poskytujeme v příloze č. 1 v anonymizované podobě. Příloha č. 1
obsahuje Program 86. schůze Rady města Blatná, podklady k bodům 2 až 29
a Informace a) a b).
b) Jsou ze schůze města pořizovány audionahrávky pro vypracování zápisu?
Poskytnutí informace
Ne.
c) Zveřejnění všech zápisů ze schůzí Komise pro státní památkovou péči konaných mezi
8.3.2018 a 29.6.2018.
Poskytnutí informace
Jednání komise se uskutečnilo dne 12.03.2018 a dne 18.04.2018. Zápisy z obou
jednání poskytujeme v příloze č. 2 a příloze č. 3 v anonymizované podobě.
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d) Jsou ze schůzí Komise pro státní památkovou péči pořizovány audionahrávky pro
vypracování zápisu?
Poskytnutí informace
Ne.
e) Pro město Blatnou vypracoval soudní znalec pan Bohumil Braun (IČ: 13512021)
znalecké posudky. Jaké faktury a za jaké posudky město Blatná zaplatilo tomuto
znalci v období od 1.11.2014 do 29.6.2018?
Poskytnutí informace
Město Blatná zaplatilo ve výše uvedeném období soudnímu znalci Bohumilu Braunovi
tyto faktury:
 28.11.2014 fakturu za vypracování znaleckého posudku č. 1743-30/2014
(parc. č. 1938/26 a 1938/27 v k. ú. Blatná),
 17.06.2016 fakturu za vypracování znaleckého posudku č. 1807-21/2016
(parc. č. 2037/2 v k. ú. Blatná),
 24.11.2016 fakturu za vypracování znaleckých posudků č. 1824-38/2016
až 1828-42/2016 (řadové garáže v Šilhově ul. v k. ú. a obci Blatná),
 30.11.2016 fakturu za vypracování znaleckého posudku č. 1830-44/2016
(rekreační domek čp. 394 na st. p. č. 447 s přilehlými pozemky parc. č. 971/10
a 971/58) a znaleckého posudku na lesní pozemky č. 1398/28/16,
 06.03.2017 fakturu za vypracování znaleckého posudku č. 1835-4/2017
(řadová garáž bez čp. na st. p. č. 2128 v k. ú. Blatná),
 27.04.2018 fakturu za doplnění stanoviska ke znaleckému posudku č. 1830
-44/2016 ze dne 22.11.2016 o stavebně technický stav objektu.
f)

Soudní znalec pan Bohumil Braun (IČ: 13512021) hovořil na 29. zasedání
Zastupitelstva města Blatná k stavu a odhadu nákladů na opravu kulturní památky vila
Fiala. Byl za tento svůj ústní odhad městem Blatná nějak honorován, fakturoval jej?
Poskytnutí informace
Ne.

g) Existuje z výše uvedených výroků (bod f) na zasedání zastupitelstva pana soudního
znalce Bohumila Brauna (IČ: 13512021) nějaký písemný dokument (vyjma zápisu ze
zasedání zastupitelstva) k jeho ústním prohlášením na 29. zasedání Zastupitelstva
města Blatná? Pokud ano, žádám o jeho zveřejnění.
Poskytnutí informace
Ne.
h) Město Blatná si dle vyjádření starostky a zastupitelů na 29. zasedání Zastupitelstva
města Blatná nechalo zpracovat podklady pro podání rozkladu prohlášení vily Fiala
za kulturní památku. Kolik za všechny právní analýzy, podklady a jiné případné studie
město Blatná zaplatilo?
Poskytnutí informace
Vypracování návrhu na rozklad proti rozhodnutí Ministerstva kultury ČR bylo městu
Blatná fakturováno v rozsahu 12 hodin á 1.200,- Kč, tzn. celkem 14.400,- Kč
bez DPH.
i)

Kolik za právní poradenství analýzy a právní studie, či jiné služby zaplatilo advokátní
kanceláři JUDr. Jan Mrázek (IČO 13515985) v období 1.11.2014 a 29.6.2018?
Poskytnutí informace
Město Blatná zaplatilo v období od 01.11.2014 do 29.06.2018 za právní služby JUDr.
Janu Mrázkovi celkem 749 911,50 Kč s DPH.
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j)

Rád bych požádal o zveřejnění všech prací pro město Blatná od advokátní kanceláře
JUDr. Jan Mrázek (IČO 13515985), pokud se jednalo písemné dokumenty v období
1.11.2014 a 29.6.2018?
Poskytnutí informace
V příloze č. 4 poskytujeme 20 naskenovaných příloh faktur v anonymizované podobě.

k) Pracoval pro město Blatná a fakturoval v jakékoli agendě advokát Mgr. Jan Mrázek
(IČO 73734314) v období 1.11.2014 a 29.6.2018?
Poskytnutí informace
Ne.
l)

Pokud advokát Mgr. Jan Mrázek (IČO 73734314) v období 1.11.2014 a 29.6.2018
pro město Blatná pracoval, rád bych Vás požádal o zveřejnění všech prací
vypracovaných v písemné podobě pro město včetně faktur k tomu se vázajících.
Poskytnutí informace
Vizte odpověď u bodu k).

m) Jaké odborné posudky, posudky týkající se památkové péče, rozpočty, práce, studie,
či jiné dokumenty vznikly k vile Fiala (budova čp. 394 v majetku obce Blatná)
a pozemkům p.č. 971/5, p.č. 969/2 v období 10.6.2018 do 29.6.2018? Rád bych Vás
požádal o jejich zveřejnění.
Poskytnutí informace
Ve výše uvedeném období nevznikly žádné posudky ani jiné dokumenty.
n) Žádám Vás o zveřejnění všech dosud uzavřených kupních a předkupních smluv
v období 1.1.2014 až 29.6.2018 mezi městem Blatná a jinými subjekty vázajících
se na „ubytovnu Tesla“ č.p. 30. a na pozemky, na kterých tato stavba čp. 30 stojí.
Poskytnutí informace
Kupní smlouva ve věci „ubytovny Tesla“ byla městem Blatná uzavřena
dne 01.11. 2016 s právními účinky vkladu práva ke dni 4. 11. 2016. Smlouva byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zveřejněna v registru smluv, tuto smlouvu
poskytujeme v příloze č. 5 v anonymizované podobě. Žádná předkupní smlouva
ve věci „ubytovny Tesla“ nebyla městem Blatná uzavřena.
o) Žádám Vás o zveřejnění všech smluv a faktur, znaleckých posudků, které město
Blatná uzavřelo a zaplatilo radnímu a zastupiteli ing. Robertu Flanderovi (IČO:
72103485) v období 1.11.2014 až 29.6.2018.
Poskytnutí informace
Veškeré smlouvy, faktury a znalecké posudky ve výše uvedeném období poskytujeme
v přílohách. Jedná se o tyto dokumenty.








Příkazní smlouva ze dne 25. 08. 2016 - příloha č. 6,
9 naskenovaných faktur - příloha č. 7,
Znalecký posudek č. 1202-18/2015 - příloha č. 8,
Znalecký posudek č. 1205-21/2015 - příloha č. 9,
Znalecký posudek č. 1229-45/2015 - příloha č. 10,
Znalecký posudek č. 1327-14/2017 - příloha č. 11,
Znalecký posudek č. 1341-28/2017 - příloha č. 12.

p) Žádám Vás o zveřejnění všech smluv a faktur, které město Blatná uzavřelo a zaplatilo,
zastupiteli ing. Miloslavu Vítovi (IČO: 72186461) v období 1.11.2014 až 29.6.2018.
Poskytnutí informace
V příloze č. 13 poskytujeme 6 naskenovaných faktur za výše uvedené období. Žádné
písemné smlouvy s Ing. Miloslavem Vítem (IČO: 72186461) uzavřeny nebyly.
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q) Žádám Vás o zveřejnění všech smluv a faktur, které případně město Blatná uzavřelo
a zaplatilo podnikateli Miloslavu Vítovi (IČO: 41915046).
Poskytnutí informace
Podnikatel Miloslav Vít, IČO 41915046, není v účetnictví města Blatná evidován.
r)

Žádám Vás o zveřejnění všech smluv a faktur, které město Blatná uzavřelo a zaplatilo,
ing. Karlu Hromadovi (IČO: 73548693) v období 1.11.2014 až 29.6.2018.
Poskytnutí informace
V příloze č. 14 poskytujeme 14 naskenovaných faktur za výše uvedené období. Žádné
písemné smlouvy s Ing. Karlem Hromadou uzavřeny nebyly.

s)

Jaké kroky město Blatná provedlo v období 1.1.2017 až 29.6.2018 ohledně vlhnutí
a chátrání kontribuční sýpky číslo úskp: 19870/3-4034? Žádám Vás o zveřejnění
všech odborných dokumentů, studií, smluv, které město vypracovalo, či si nechalo
vypracovat ve výše uvedeném období.
Poskytnutí informace
Město Blatná nechalo zpracovat odborné měření a posouzení vlhkosti obvodového
zdiva (firma KEIM – příloha č. 1 žádosti o závazné stanovisko), následně zpracovalo
žádost o vydání závazného stanoviska státní památkové péče a žádost o povolení
provedení udržovacích prací stavebnímu úřadu. V uvedeném termínu bylo realizováno
odstranění cementových spár soklu a demolice rampy (zhotovitel Technické služby
města Blatné – ústní objednávka Odbor majetku, investic a rozvoje Městského úřadu
Blatná). Veškeré výše uvedené dokumenty, včetně Záznamu z jednání - udržovací
práce objektu sýpky ze dne 22.05.2018, poskytujeme v příloze č. 15 a příloze č. 16
(odborné měření a posouzení vlhkosti obvodového zdiva od firmy KEIM).

t)

Jaké náklady byly v roce 2017 vynaloženy městem Blatná na výše uvedenou
nemovitou kulturní památku - kontribuční sýpku, číslo úskp: 19870/3-4034?
Poskytnutí informace
V roce 2017 byl zadán a firmou Ateliér Penta s.r.o. Strakonice zpracován projekt
s názvem Stavební úpravy a změna užívání sýpky u rybníka Topiče v Blatné – galerie
kultury a řemesel, náklady činí 52.030,- Kč s DPH. Dle konzultace se správcem
objektu, Centrem kultury a vzdělávání Blatná, nebyly v roce 2017 prováděny žádné
udržovací či jiné práce na výše uvedeném objektu.

u) Kolik výzev majitelům nestarajícím se s řádnou péčí o objekty prohlášené za kulturní
památku či v památkové zóně města Blatné bylo v období 28.3.2018 do 29.6.2018?
(den zaslání upomínky, subjekt)
Poskytnutí informace
Ve výše uvedeném období Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu
Blatná neodeslal žádnou výzvu.
v) Žádám Vás o zveřejnění všech dokumentů a korespondence, které město Blatná
zaslalo Ministerstvu kultury v rámci řízení o prohlášení vily Fiala a přilehlých
nemovitostí za kulturní památku. (Poskytnutí této informace bylo odmítnuto
rozhodnutím MěÚ Blatná č. j. MUBL 7557/2018/OSŽU/23 ze dne 31.08.2018)
w) Dle zápisu z 85. schůze Rady města Blatné, dne 30. května 2018 je zapsáno,
že Technické služby města Blatná provedly nezbytné práce na zajištění nemovitosti
čp. 207. Také pan Bc. Kubek žádal pana radního a zastupitele (asi jako podnikatelský
subjekt), pana ing. Roberta Flanderu, aby vypracoval vyjádření ohledně bezpečnosti
objektu. Rád bych Vás požádal, pokud takové vyjádření vzniklo, o jeho zveřejnění.
Poskytnutí informace
Žádné vyjádření nemá v současné době Odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu k dispozici, dokument nevznikl.
4

x) Jak bude město ohledně domu čp. 207 a jeho stavu dále postupovat? (Poskytnutí této
informace bylo odmítnuto rozhodnutím MěÚ Blatná č. j. MUBL 7557/2018/OSŽU/23
ze dne 31.08.2018)
y) Bude město vynaložené náklady na sanaci stavu tohoto domu vymáhat po vlastníkovi
nemovitosti? (Poskytnutí této informace bylo odmítnuto rozhodnutím MěÚ Blatná
č. j. MUBL 7557/2018/OSŽU/23 ze dne 31.08.2018)

S pozdravem

Ing. Hana Valachová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

Přílohy:
 Příloha č. 1 (anonymizovaná podoba)
 Příloha č. 2 (anonymizovaná podoba)
 Příloha č. 3 (anonymizovaná podoba)
 Příloha č. 4 (anonymizovaná podoba)
 Příloha č. 5 (anonymizovaná podoba)
 Příloha č. 6
 Příloha č. 7
 Příloha č. 8
 Příloha č. 9
 Příloha č. 10
 Příloha č. 11
 Příloha č. 12
 Příloha č. 13
 Příloha č. 14
 Příloha č. 15
 Příloha č. 16
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