
OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE 
Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice, 251 68 Kamenice, IČ: 00240273 

tel.: 313 034 672, e-mail: podatelna@obeckamenice.cz, datová schránka: f6ibnuh 

Mgr. MARTIN ŠULC, advokát 
Arbesovo náměstí č. p. 257/7 
150 00 Praha 5 

Naše značka: KAM-8451/2022/KOK/KCi 
Vyřizuje: Kristýna Čičatko V Kamenici: 07.11.2022 

Rozhodnutí 

Dne 31.10.2022 bylo Obecnímu úřadu Kamenice jako subjektu povinnému ve smyslu ustanovení §2 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, doručeno podání žadatele Mgr. Martin Šulc, advokát, 
28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, č. j. KAM-8451/2022/KOK označené jako žádost o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jímž se žadatel domáhal 
poskytnutí nadcházejících informací: 

1. Kopie podepsaného Memoranda o vzájemné spolupráci uzavřeného v roce 2021 mezi povinným 
subjektem, dalšími obcemi a společností SUEZ CZ a.s., IČO: 25638955, se sídlem: Španělská 
1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2. 

2. Rozhodnutí povinného subjektu o provedení vkladu (ať již peněžitého či nepeněžitého) do svazku 
obcí Společná voda d.s.o, IČO: 17408288, se sídlem: 25601 Benešov, Masarykovo náměstí 100 
(dále Jen „Společná voda"), pokud bylo vydáno. 

a) Pokud ano, žádá žadatel o poskytnutí přehledu majetku (položkově), který byl do svazku 
Společná voda vložen, nebo mu byl svěřen do správy. 

b) Pokud ne, žádá žadatel o poskytnutí informace o tom, kdy dojde k zamýšlenému vkladu 
(svěření do správy) majetku povinného subjektu do svazku obcí Společná voda. 

3. Informaci, zda došlo již k uzavření smlouvy o převodu části podílu v společnosti 
Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o., IČO: 47535865, Čemoleská 1600, 256 01 Benešov 
(dále jen „VHS Benešov") ze stávajícího společníka SUEZ Intemational S.A.S. na dobrovolný 
svazek obcí Společná voda? 

a) Pokud ano, žádá žadatel o poskytnutí kopie takové smlouvy a rovněž i informace, kdy k 
uzavření dané smlouvy došlo. 

b) Pokud ne, žádá žadatel o poskytnutí informace o tom, kdy dojde k uzavření zamýšlené 
smlouvy mezi o převodu části podílu v společnosti VHS Benešov ze stávajícího společníka 
SUEZ Intemational S.A.S. na dobrovolný svazek obcí Společná voda. 
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4. Informaci, zda došlo již k uzavření smlouvy o zajištění správy a provozu vodohospodářského 
majetku obcí sdružených ve svazku obcí Společná voda mezi svazkem obcí Společná voda a 
společností VHS Benešov? 

a) Pokud ano, žádá žadatel o poskytnutí kopie takové smlouvy a rovněž i informace, kdy k 
uzavření dané smlouvy došlo. 

b) Pokud ne, žádá žadatel o poskytnutí informace o tom, kdy dojde k uzavření zamýšlené 
smlouvy o zajištění správy a provozu vodohospodářského majetku obcí sdružených ve svazku 
obcí Společná voda mezi svazkem obcí Společná voda a společností VHS Benešov. 

Povinný subjekt posoudil podání žadatele a v souladu s ustanovením§ 4a odst. 2 písm. a),b) 
zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, rozhodl, že se žádosti vyhovuje. 

Odůvodnění 

1. Memorandum o vzájemné spolupráci je přílohou tohoto rozhodnutí. 

2. Povinný subjekt není členem dobrovolného svazku obcí Společná voda, proto vložení či svěření 
do správy jakéhokoliv majetku není z jeho strany zamýšleno. 

3. Povinný subjekt není členem dobrovolného svazku obcí Společná voda, proto požadovanou 
informací ani dokumentem nedisponuje. 

4. Povinný subjekt není členem dobrovolného svazku obcí Společná voda, proto požadovanou 
informací ani dokumentem nedisponuje. 

v.r. 

Mgr. Jakub Lapáček 

Tajemník úřadu 

Přílohy 

Memorandum o vzájemné spolupráci 


