
 Seznam poskytnutých informací 

 
1) Smlouva o spolupráci a úhradě kompenzačního příspěvku – lokalita Z4 uzavřená 

mezi společností OPTREAL, spol. s r.o. a obcí Vestec dne 17. 01. 2019 
2) Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2018 č. 51 A5/2018-73, 

kterým byla zrušena část územního plánu obce Vestec 
3) Výňatek z vyhlášky Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou 

se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákon (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 
znění pozdějších předpisů, týkající se ceny vodného a stočného 

4) Podmínky dotace na čistírnu odpadních vod, ze kterých vyplývá, že obec je 
nucena postupně navyšovat cenu vodného a stočného až do roku 2026 - výňatek 
ze smlouvy č. 13163511 (číslo smlouvy obce 2015/06/72) s vyznačenými 
odstavci týkajícími se dodržení podmínek finanční analýzy + stanovisko SFŽP 
s přehledem vývoje cen stočného do roku 2027 

5) Informace o nezahájení prací na tvorbě regulačního plánu RP-03, termín 
zahájení prací nebyl vedením obce určen 

6) a) Informace podle jakého bodu pravidel užívání profilu Vestec u Prahy - oficiální 
stránka Facebook byl nedlouho po uveřejnění skryt příspěvek uživatele H.J.  
reagující dne 07. 05. 2019 na oznámení obce Vestec, že vyšly nové Vestecké 
listy - Příspěvek od uživatele H.J. byl skryt dle Pravidel komunikace na facebookovém 

profilu obce Vestec u Prahy - bodu 2) Slušnost 
b) Informace podle jakého bodu pravidel užívání profilu Vestec u Prahy - oficiální 
stránka Facebook byl také nedlouho po uveřejnění skryt i následující příspěvek 
uživatele M.J., vyzývající obec, aby své obvinění ze sexuálního podtextu shora 
uvedeného a slušného komentáře od uživatele H.J. doložila - Příspěvek od 

uživatele M.J. byl skryt dle Pravidel komunikace na facebookovém profilu obce Vestec u 
Prahy - bodu 2) Slušnost 

c) zaslání/doložení konkrétní části texu zveřejněného příspěvku od H.J., který 
obec/správce vyhodnotili jako text se sexuálním podtextem  

7) Zaslání kopie faktury společnosti ROGI k.s. za výstavbu  plotu, který byl minulý 
rok na jaře vybudován ve sportovním areálu a jméno osoby, která o výstavbě 
plotu rozhodla - O výstavbě oplocení rozhodlo zastupitelstvo obce dne 
28. 03. 2018 schválením prostředků na investici „Oplocení areálu Sportoviště“, 
tzn. schválením rozpočtového opatření 

8) Zaslání kopie faktur společnosti Želivská provozní a.s. č. 10180221 
a č. 10180250 za odběr vody na dopouštění Vesteckého rybníka, které bylo 
provedeno v červenci a srpnu 2018 

9) Zaslání kopie demografické studie obce Vestec, o které mluvil starosta obce 
Tibor Švec dne 11. 04. 2019 na veřejném zasedání MÚ Prahy 11 - studie 
zveřejněna na webových stránkách  - https://nb.vse.cz/kdem/Seberov.pdf 

10) Zaslání všech příspěvků paní H.J. na facebookovém profilu Vestec u Prahy – 
oficiální stránka, ve kterých psala texty se sexuálním podtextem - snímek 
obrazovky komentáře, který byl zaslán z profilu H.J. a podepsán O.J. 

11) Informace, zda mandátní smlouva z 11. 03. 2014 mezi obcí a Markem 
Kowalewski je stále platná, případně zaslání kopie platné smlouvy - Mandátní 
smlouva není platná; zaslána platná smlouva týkající se činností pro vydávání 
Vesteckých listů 

https://nb.vse.cz/kdem/Seberov.pdf


12) Informace o způsobu naložení s žádostí o stanovisko a souhlasy, která byla 
doručena na OÚ Vestec dne 22. 05. 2017, jehož odesílatelem byla paní V.K. 
v zastoupení pana M.R. - pan M.R. byl ústně informován tajemnicí úřadu 
o podmínkách územního plánu a o podmínkách Urbanistické studie Vestec 
zpracované zastupitelstvem v roce 2010; záměr výstavby jednoho rodinného 
domu na pozemku parc.č. 106/13 není v souladu s Urbanistickou studií Vestec 
vypracovanou zastupitelstvem obce v roce 2010 a není v souladu s Územním 
plánem sídelního útvaru Vestec; písemné stanovisko k žádosti nebylo vydáno. 

13) a) Informace kdo rozhodnul o tom, že oplocení sportovního areálu bude pouze ze 
tří stran, nikoliv ze severní strany - O realizaci investice „Oplocení areálu 
Sportoviště“ rozhodlo zastupitelstvo obce schválením finančních prostředků na 
investici. 
b) Informace kdo rozhodnul o tom, že jednokřídlá branka i dvoukřídlá brána o 
šířce 3 m, obě v ceně 36 947,84 Kč (materiál + práce + DPH) se nebudou 
zamykat - O zkušebním provozu areálu v podobě nezamykání brány a branky 
rozhodlo vedení obce z důvodu, aby mohl být zajištěn průchod chodců 
z parkoviště u MŠ k rybníku. 
c) Kdo nese odpovědnost za to, že obec utratila 180 000 Kč za šlendrián, 
viz. body a) + b) - Odpovědnost za to, že obec zaplatila 180 000,- Kč, nese 
zastupitelstvo obce. Oplocení areálu sportoviště není šlendrián, stavba byla 
budována ve veřejném zájmu zejména za účelem zvýšení bezpečnosti 
sportujících a návštěvníků areálu a za účelem ochrany majetku. 

14) Informace o počtu obecních pracovníků zaměstnaných obcí v pracovním poměru 
podle jednotlivých agend, kterým se věnují, a počtu uzavřených dohod 
o pracovní činnosti a dohod o provedení práce a jejich předmětu 

15) Zaslání výkazu FIN 2-12M za rok 2019 sestaveného k 30. červnu 2019  
16) Informace o tom, že subjekty Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 

500 02 Hradec Králové, IČO 27481107, a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem 
Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177, nepodaly vůči obci 
Vestec od roku 2009 nabídku ve smyslu veřejných zakázek 

17) Informace o příspěvku na facebookovém profilu Vestec u Prahy z profilu H.J., ve 
kterém bylo útočeno na člena Redakční rady (příspěvek byl z důvodu útočení na 
člena Redakční rady skryt).  

18) Zaslání informace o neexistenci rozhodnutí Redakční komise dle kterého by měly 
být na Facebooku – oficiální stránky obce Vestec skryty veškeré příspěvky z FB 
profilu H.J. 

19) Informace k dodržování Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 2/2016, o 
nočním klidu, zejména ve vztahu k akci konané dne 15. 06. 2019 a provozu 
restaurace Na Hřišti. 

20) Informace o provozu „pojízdného“ občerstvení - poskytnutí smlouvy o dodávce 
vody, informace o platbě za odběr elektrického proudu a informace o využití 
mobilní toalety.  

21) Informace o neporušení Obecně závazné vyhlášky obce Vestec č. 3/2016 
o regulaci používání zábavné pyrotechniky na veřejných prostranstvích. 

22) Informace o dosaženém vzdělání tajemnice obecního úřadu, jmenování 
a pracovní náplň tajemnice obecního úřadu.  
     
 


