JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Kancelář hejtmana
Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích dne 30. ledna 2006
Č.j. KUJK-S 403/2006 KHEJ
Vyřizuje: Linda Věrná, DiS.
Tlf.: 386 720 225

Věc: Odpověď na žádost o informaci dle 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Vyhlídale,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 Sb., ze dne 19. ledna 2006 Vám sdělujeme
následující.
-

byl z prostředků KÚ nebo z účelové dotace pro ZZS Jčk koncem minulého roku uhrazen
„projekt“ technologické části celokrajského operačního střediska ZZS?
Pakliže ano, kdo je dodavatelem projektu? Byl tento projekt skutečně dodán?

Ne.
-

S jakým rozpočtem počítá KÚ pro realizaci zakázky Celokrajského OS ZZS Jčk? Blíží se tato
částka 100 mil. Kč? Z jakých zdrojů budou tyto peníze získány?

Definitivní znění záměru se upřesňuje, finanční objem není znám.
-

Jakým způsobem bude proveden výběr dodavatele, bude uveřejněno vypsání výběrového řízení
nebo bude vyzván pouze jediný zájemce? Probíhají jednání s firmou Puro-Klima Praha ohledně
této zakázky?

Až bude upřesněn záměr, bude v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, vypsáno výběrové řízení.
-

Byla část investičních dotací pro ZZS Jčk určených na předměty plnění dodávek, které se
nepodařilo do konce uplynulého roku realizovat, převedena do roku 2006?
V usneseních RK to uveřejněno není. Nebo byly tyto uhrazeny aniž by byly dodány?

Nebyla.
-

Omluví se „veřejně“ Krajský úřad v „nejbližší době“ bývalému vedení ÚSZS ČB za články
uveřejněné koncem minulého roku v MFDnes, Právu, Jihočeském zpravodaji a jiných
periodikách a obsahujících smyšlenky o defraudaci, prohospodaření 45 mld. Kč a jiných vážných
poškozeních ZZS tak, aby zvláště teď,po shromáždění dostatečného množství materiálů a navíc
před volbami, nebylo nutné skutečně přistoupit ke krajnímu řešení, žalobě na ochranu osobnosti?

Vzhledem k tomu , že krajský úřad nebyl iniciátorem těchto článků a ani se oficiálně žádný
pracovník krajského úřadu nevyjádřil ve výše uvedeném smyslu , nikdo z krajského úřadu se
neomluví.
Dále pro úplnost sdělujeme, že dle našeho ověření u informatiků krajského úřadu je E-podatelna
plně funkční, elektronická adresa podatelny krajského úřadu je zveřejněna na internetových stránkách
krajského úřadu.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Jedlička

