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KB Týn n/Vlt. č. ú. 9122231/0100

V Neznašově, dne 27. 07. 2020

Záznam o poskytování informace
podle § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Datum podání: 21. 07. 2020 doporučeným dopisem na adresu obecního úřadu
Žadatel: M. P.
Obsah požadované informace:
Žadatel požaduje informaci, na základě, čeho se rozhodovali zastupitelé, starosta a místostarostka
obce Všemyslice, když odhlasovali usnesení č. 18/2018/UZ přijaté na veřejném zasedání dne
1.11.2018 v Neznašově. Dále žadatel žádá o informaci, jak proběhlo u E.ONu prokazování
vlastnických vztahů obce Všemyslice k plynovému pilíři u domu v Bohunicích č. p. 67, jakým
způsobem bylo na E.ONu zjištěno, že zmíněný pilíř stavěla obec Všemyslice na své náklady. Jak
proběhlo dotazování na E.ONu, kdo se dotazoval za obec, kdo odpověděl za E.ON. Žádá o
předložení odpovědi E.ONu.
Způsob vyřízení: Odpověď byla zaslána doporučeně na adresu.
Znění odpovědi:
1. Zastupitelé, starosta a místostarostka obce Všemyslice při projednání věci v zastupitelstvu
obce dne 1.11.2018, když schvalovali usnesení č. 18/2018/UZ, se rozhodli na základě
informací o věci podaných starostou obce. Jednání jste byla přítomna. K tomu Vám
posílám zápis z jednání ZO z 1.11.2018. Konkrétní důvod, který vedl každého
jednotlivého člena zastupitelstva obce k tomu, že hlasoval pro navržené usnesení (jeho
pohnutky) Vám sdělit nemohu, neboť je neznám. Je však nesporné, že všichni zastupitelé
byli s problematikou řešeného problému seznámeni, a i Vy jste měla možnost se k věci
vyjádřit a také jste se k věci vyjadřovala.
Nově přijatým usnesením č. 18/2018/UZ na ustavujícím zasedání ZO Všemyslice dne
1.11.2018 bylo vyhověno Vaší žádosti o zrušení usnesení č. 520/2018/XXXVIII, ze dne
9.8.2018. Podmínka přemístění kapličky byla zrušena.

2. Prokazování vlastnických vztahů k plynovému rozvodnému přípojnému pilíři před
domem čp. 67 Bohunice u E.ONu probíhalo průběžně a vždy telefonicky. Jednáno bylo se
stejným pracovníkem (technikem E.ONu) s kterým jste komunikovala i Vy sama, tj.
s panem Bauerem. Písemný zápis není, k fyzické návštěvě E.ONu v ČB nedošlo. Vše
vyřizoval starosta obce sám.
O Vašich žádostech byla s firmou E. On s Vámi i s obcí vedena e-mailová komunikace,
kterou Vám v příloze zasílám. To, že by za předmětný pilíř platil někdo z Vaší rodiny se
bližším šetřením neprokázalo. Pokud máte doklad o platbě a potvrzení o jejím přijetí, tak
nám je můžete zaslat.
Za poskytnutí informací nejsou účtovány náklady.
Kdo žádost vyřizoval: Bc. Kateřina Levínská – místostarostka obce Všemyslice
Datum, kdy byla informace odeslána (nebo odepřena/odložena): Odpověď odeslána dne
27.7.2020.
Kdo záznam pořizoval: Bc. Lucie Řípová

