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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 27699/2017
spisový znak: KHEJ 22119/2017/kakr/3

datum: 22.02.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 9. 2. 2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. 2. 2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Kolik kraj stojí návštěvy prezidenta – konkrétně kolik bylo vydáno při jednotlivých návštěvách na ubytování? Občerstvení?
Rozepište, prosím, jednotlivé návštěvy.
Z jakých zdrojů kraj tyto návštěvy hradí?
Uveďte, prosím, v jakých hotelech prezident přespával a na základě čeho byly tyto hotely vybrány? Jaká cena za noc byla
hrazena?
Platí se za hotely běžné ceny nebo má kraj slevu?
Jak početnou prezidentskou delegaci kraj při jednotlivých návštěvách hostil?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Kraj nehostí při návštěvách početnou prezidentskou delegaci, nýbrž pouze jen základní doprovod pana prezidenta. Částečně
jsou tedy návštěvy prezidenta hrazeny z krajského rozpočtu, odboru Kancelář hejtmana.
V rámci pracovních obědů a večeří, které se konají během každé prezidentské návštěvy, zpravidla hejtman vždy zve řadu
jihočeských osobností, zástupce firem a osobnosti veřejného života. Je pravidlem, že to je celá skupina osob, vždy 20 – 30.
V roce 2014 bylo za ubytování vydáno 59 090 Kč, v roce 2015 to bylo 67 200 Kč, v roce 2016 pak 67 200 Kč. Za občerstvení
bylo v jednotlivých letech zaplaceno – v roce 2014 160 183 Kč, v roce 2015 153 236 Kč a v roce 2016 143 502 Kč.
Při vůbec první návštěvě kraje nocoval prezident v Grand Hotelu Zvon v Českých Budějovicích, v následujících letech pak
s přihlédnutím k bezpečnostním dispozicím byl vybrán Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích. Při větších
objednávkách

dostává

kraj

slevu

na

služby

10%.

Ceny

za

ubytování

za

noc

jsou

na

stránkách

http://www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com/cs/, a http://www.hotel-zvon.cz/.
S pozdravem
Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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