ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 38033/2015/KHEJ
spisový znak: KHEJ 35092/2015/kakr/3

datum: 25.05.2015

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225
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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 12. 5. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. 5. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací týkajících
se zřizovatelské pozice Jihočeského kraje a s tím spojeného vlastnictví k nemovitostem kraje v obci Budíškovice:
1)

zda kraj jakožto zřizovatel příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - Domov seniorů
Budíškovice, předpokládá, případně již zpracovává podklady k realizaci záměru týkající se změny místa působnosti DS
Budíškovice, v jaké fázi se příprava případně realizace nachází a v jakém časovém horizontu bude realizována

2)

zda v případě ukončení činnosti a využívání nemovitostí ve vlastnictví kraje v obci Budíškovice (viz výpis z LV 214) pro
potřeby DS, budou tyto nemovitosti využity pro jiné (jaké) potřeby kraje a jím zřizovaných organizací

3)

zda v případě nevyužití nemovitostí ve vlastnictví kraje v obci Budíškovice pro potřeby kraje budou tyto nemovitosti
převedeny do vlastnictví obce nebo jiného vlastníka, případně bude realizován „veřejný“ prodej.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1)

V současné době je finalizována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí přestavby objektu nemocnice
v Dačicích. Po jejím schválení bude pokračováno ve zhotovování dokumentace pro stavební povolení a následně
finální prováděcí dokumentace stavby. Následovat bude vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele akce. Předpokladem
je, že na konci roku 2015 by mohl být známý zhotovitel stavby.

ad 2)

Z pozice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje se nepředpokládá další využití
objektu v Budíškovicích pro účely poskytování zdravotních či sociálních služeb, neboť objekt již stavebně nevyhovuje
požadavkům na poskytování sociálních služeb. Podle vnitřních směrnic Jihočeského kraje bude objekt nabídnut
k využití dalším odborům, které vykonávají zřizovatelskou funkci. Pokud ani tyto odbory nenajdou využití objektu ve
vlastnictví kraje, bude daná problematika řešena prostřednictvím Odboru hospodářské a majetkové správy Krajského
úřadu Jihočeského kraje, v mezích zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré kroky
budeme projednávat s vedením obce.
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ad 3)

Na úrovni vedení Jihočeského kraje již proběhlo několik jednání se zástupci obce Budíškovice. Obec je a bude
i v budoucnu průběžně informována o dalším postupu, ale v současné době nelze přesněji na tuto otázku odpovědět.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, slouží k informování veřejnosti
o činnosti orgánů veřejné správy v mezích určených čl. 17 Listiny základních práv a svobod a za podmínek stanovených tímto
zákonem. Zákon ve svém § 3 odst. 3 definuje informaci jako obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se ve smyslu § 2 odst. 4 zákona nevztahuje
na dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (in Furek, A., Rothanzl, L. Zákon o svobodném
přístupu k informacím a související předpisy: komentář. 2. Vydání. Praha: Linde 2012, str. 86).

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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