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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane předsedo,
dne 20. 7. 2020 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 20. 7. 2020, v níž
požadujete poskytnutí následující informace:
•

Vysvětlení,sjakýmvystupováním„oblastníhospolku“Českéhosvazubojovníkůzasvoboduradakraje
nesouhlasí.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Věc souvisí s dopisem č.j. 72829/2020 ze dne 11. 06. 2020, kterým bylo sděleno předsedovi Českému svazu
bojovníků za svobodu, o.s., panu Jaroslavu Vodičkovi, že usnesením Rady Jihočeského kraje č. 173/2020/RK92, ze dne 5. 3. 2020 nebylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy se
subjektem: Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., IČO 00442755, mimo jiné, z důvodu, že nepominuly
důvody k projevení nesouhlasu vedení kraje s vystupování ústředí a zároveň oblastního spolku Českého svazu
bojovníků za svobodu.
Po provedeném ověření podkladového materiálu, včetně důvodové zprávy pro jednání rady kraje a dále
zvukového neveřejného záznamu z diskuse s následným hlasovaním k danému bodu, k Vašemu dotazu
uvádíme:
a) obdobná žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje byla vzata na vědomí na poradě vedení
kraje v loňském roce, resp. dne 4. 3. 2019, kdy nebylo doporučeno neinvestiční dotaci na podporu Oblastního
výboru ČSBS České Budějovice poskytnout, jako projev nesouhlasu s vystupováním vedení Českého svazu
bojovníků za svobodu, v čele s předsedou Ing. Jaroslavem Vodičkou. Rada kraje následně neschválila
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bez rozpravy k danému bodu, viz usnesení
č. 666/2019/RK-69, ze dne 6. 6. 2019,
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b) v diskusi k materiálu ze dne 5.3.2020 je k danému usnesení rady kraje zapsáno/zaznamenáno v písemném
a zvukovém záznamu:
➢

Moravec – nesouhlasí s poskytnutím dotace Českému svazu bojovníků za svobodu, bude hlasovat
proti (poznámka ze zvukového záznamu: vyslovil svůj zásadní nesouhlas s vystupováním předsedy
oblastního výboru, zejména v posledních třech až čtyřech letech při oslavě a vzpomínce konce druhé
světové války 8. 5.),

➢
➢

Stráská – bojovníci za svobodu jsou podporováni pravidelně jinou formou,
P. Hroch – navrhuje hlasovat pro variantu B návrhu usnesení,

c) hlasování o přijetí usnesení ve variantě B (tj. neposkytnutí dotace): pro 9/ zdrželo 0/ proti 1.

S pozdravem
Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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