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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 126894/2018
spisový znak: KHEJ 123422/2018/kakr/3

datum: 15.10.2018

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 05.10.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 05.10.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1) Žádám o poskytnutí informace, zda Lanová dráha obce Holubov s.r.o. požádala propachtovatele příspěvkovou organizaci
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje o předchozí souhlas s propachtováním věci třetí osobě dle ust. § 2333 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v případě pachtu parkoviště, dle smluv, jejichž kopie tvoří přílohy této žádosti.
2) Žádám o poskytnutí informace, zda Lanová dráha obce Holubov s.r.o. či obec Holubov v letech 2017 – 2018 požádala
o udělení finanční dotace s účelem pokrytí provozu, úprav, oprav či jiných činností spojených s provozem lanové dráhy
provozované společností Lanová dráha obce Holubov s.r.o., zda jí tato dotace byla přidělena a v jaké výši.
Pozn.:
(K tomuto uvádím, že právní vztah Lanové dráhy obce Holubov s.r.o. a správce předmětného parkoviště je vztahem
propachtovatele a pachtýře, a to přestože v pojmenování předmětné smlouvy se hovoří o smlouvě o správě veřejného
parkoviště. Z obsahu doložené smlouvy totiž vyplývá, že jde fakticky o smlouvu pachtovní, neboť v souladu s ust. § 555 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se právní jednání posuzuje dle jeho obsahu a má-li být určitým právním jednáním zastřeno
jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy. Ze smlouvy uzavřené mezi Lanovou drahou obce Holubov s.r.o.
a správcem parkoviště lze totiž jednoznačně dovodit, že se jedná o smlouvu pachtovní, neboť naplňuje veškeré znaky pro tento
smluvní typ stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.)
(Dále uvádím, že ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je nutno Lanovou dráhu obce
Holubov s.r.o., přestože jde o osobu práva soukromého, považovat za osobu práva veřejného, neboť jediným zakladatelem
a společníkem tohoto subjektu je obec Holubov. Vzhledem k veřejné povaze Lanové dráhy obce Holubov s.r.o. se tedy jedná
o veřejnou instituci ve smyslu ust. § 2, odst. 1 Zákona. Informační povinnost dle zákona se tudíž vztahuje i na hospodaření
a právní úkony Lanové dráhy Holubov s.r.o.)
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1)

Jihočeský kraj touto informací nedisponuje, povinným subjektem v této věci je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.

ad 2)

V roce 2017 společnost Lanová dráha obce Holubov s.r.o. či obec Holubov nepožádaly o udělení finanční dotace
z rozpočtu Jihočeského kraje s účelem pokrytí provozu, úprav, oprav či jiných činností spojených s provozem lanové
dráhy provozované společností Lanová dráha obce Holubov s.r.o.

V roce 2018 požádala obec Holubov o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na investiční akci: „Výměna
dopravního lana lanové dráhy Krásetín - Kleť“. Rozhodnutím zastupitelstva Jihočeského kraje č. 108/2018/ZK-12 ze dne
9. 4. 2018 byla obci Holubov poskytnuta dotace ve výši 970 000,- Kč.
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V roce 2018 společnost Lanová dráha obce Holubov s.r.o. nepožádala o udělení finanční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
s účelem pokrytí provozu, úprav, oprav či jiných činností spojených s provozem lanové dráhy provozované společností Lanová
dráha obce Holubov s.r.o.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky -

Stránka 2

