
 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále 

jen „povinný subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 8. 10. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se 

smluvních vztahů povinného subjektu se subjekty uvedenými v žádosti. V rámci této žádosti bylo 

požadováno poskytnutí bližších informací o jednotlivých smluvních vztazích (číslo smlouvy, datum uzavření 

či ukončení, předmět a částka plnění) a poskytnutí kopií smluv a objednávek, a to včetně dodatků a příloh. 

 

Dne 12. 10. 2015 byla tato žádost na základě zaslané výzvy k upřesnění upřesněna, co do časového období 

požadovaných informací tak, že jsou požadovány „pouze aktuální smluvní vztahy“. Toto upřesnění bylo dle 

obecných výkladových pravidel vyloženo jako požadavek na poskytnutí informací ohledně smluv a 

objednávek, ve kterých minimálně jedna ze smluvních stran doposud nesplnila svůj závazek plynoucí z dané 

smlouvy či objednávky. 

 

K požadovaným informacím povinný subjekt sděluje následující: 

- ze subjektů uvedených v žádosti o poskytnutí informací má povinný subjekt uzavřené smlouvy 
pouze se společností VERBA PLUS s.r.o. V následující tabulce č. 1: Požadované informace jsou 
uvedeny další požadované informace, 

- bližší informace k jednotlivým smluvním vztahům jsou uvedeny v tabulce č. 1: Požadované 
informace níže a rovněž jsou obsaženy v samotných smluvních dokumentech, které jsou 
poskytnuty, 

- v příloze tohoto poskytnutí informací je přiložena kopie jednotlivých smluv objednávka, k těmto 
smlouvám je v souladu s ustanovením § 8a InfZ vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Tabulka č. 1: Požadované informace 

 

Subjek

t 

Číslo 

smlouvy 

Datum 

uzavření 

Smlouva 

uzavřena do: 
Předmět smlouvy 

Úplata nebo 

poskytnutá 

částka 

VERBA 

PLUS 

s.r.o. 

200800168

2 
11.8.2008 11.8.2018 

pronájem pozemků p.č. 

574/1 k.ú. ČB 1, 1635/21 

k.ú. ČB 2, 4421 a 4443 k.ú. 

ČB 3, 403/1 k.ú. ČB 6, 43/2 

k.ú. ČB 7 (umístění 8 válců) 

16000 Kč/rok 

VERBA 

PLUS 

s.r.o. 

201300199 13.9.2013 
Doba 

neurčitá 

pronájem pozemku p.č. 

2099/206 k.ú. ČB 2 - (11 m2) 
45100 Kč/rok 

VERBA 

PLUS 

s.r.o. 

201500085

5 
15.7.2015 

Doba 

neurčitá 

pronájem pozemků p.č. 

3950/5 k.ú. ČB 7, 3683/17 

k.ú. ČB 5 - (6,85 m2) 

24660 Kč/rok 

VERBA 

PLUS 

s.r.o. 

201500055

0 
21.5.2015 

30.9.2015 

(realizace 

účelu dotace) 

Smlouva o poskytnutí 

dotace – Kulturní projekty 
50000 Kč 

VERBA 

PLUS 

s.r.o. 

OBJ/1040/

2015/229 
23.9.2010 02. 10. 2015 

výlep plakátů na koncert 

Lenky Filipové 
3744 Kč 

 

 

 

 

 

přílohy:  

- Kopie smlouvy uzavřené mezi povinným subjektem a společností VERBA PLUS s.r.o., ze dne 
11.8.2008, č. smlouvy 2008001682.  

- Kopie smlouvy uzavřené mezi povinným subjektem a společností VERBA PLUS s.r.o., ze dne 
13.9.2013, č. smlouvy 2013001991. 

- Kopie smlouvy uzavřené mezi povinným subjektem a společností VERBA PLUS s.r.o., ze dne 
21.5.2015, č. smlouvy 2015000550. 

- Kopie smlouvy uzavřené mezi povinným subjektem a společností VERBA PLUS s.r.o., ze dne 
8.7.2015, č. smlouvy 2015000855. 

- Kopie objednávky povinného subjektu adresované společnosti VERBA PLUS s.r.o., ze dne 
23.9.2015, č. objednávky OBJ/1040/2015/229. 

 


