
Obecní úřad Jankov 

Na Náměstí 14, 257 03 Jankov 

  

Záznam o poskytnutí informace 

Podle § 5, odst.3,  v souladu s ustanovením §14, odst.6 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje povinný subjekt tento záznam o 

poskytnuté informaci: 

Datum podání DS 31.10.2022,  čj. 656/2022/OU-2 

Žadatel: anonymizováno 

 

Obsah požadované informace: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb:  

Žádám o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a to: 

1) Žádám o předložení 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. 

Memorandum o vzájemné spolupráci Vám zasíláme v příloze tohoto přípisu. 

2) Rozhodl již povinný subjekt 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“)? 

a) Pokud ano, žádám o poskytnutí přehledu majetku (položkově), který byl do svazku Společná 

voda vložen, nebo mu byl svěřen do správy. 

O vložení či svěření jakéhokoliv majetku naší obce Jankov doposud nebylo rozhodnuto. 

Ze strany naší obce Jankov byl doposud dobrovolnému svazku obcí Společná voda pouze 

poskytnut peněžitý vklad nad rámec základního vkladu ve smyslu ustanovení čl. X. odst. 10.1 

písm. c) stanov dobrovolného svazku obcí Společná voda za účelem vytvoření vlastního kapitálu 

svazku, a to ve výši 629.470,- Kč. 

b) Pokud ne, žádám o poskytnutí informace o tom, kdy dojde k zamýšlenému vkladu (svěření do 

správy) majetku povinného subjektu do svazku obcí Společná voda. 

Naše obec bude v souvislosti s vložením či svěřením jakéhokoliv majetku do dobrovolného 

svazku obcí Společná voda postupovat mj. v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3.4 stanov 

dobrovolného svazku obcí, kdy takovýto vklad bude v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.2 

písm. a) stanov dobrovolného svazku obcí Společná voda schvalován Valnou hromadou, která za 

tímto účelem doposud svolána nebyla. 



3) Došlo již k uzavření smlouvy o převodu části podílu v společnosti Vodohospodářská společnost 

Benešov s.r.o., IČO: 47535865, Černoleská 1600, 256 01 Benešov (dále jen „VHS Benešov“) ze 

stávajícího společníka SUEZ International S.A.S. na dobrovolný svazek obcí Společná voda? 

a) Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie takové smlouvy a rovněž i informace, kdy k uzavření dané 

smlouvy došlo. 

Předmětný smluvní vztah byl v souladu s ustanovením § 2 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 

smluv“) dne 31.10.2022 uveřejněn v registru smluv, proto si Vás v souladu s ustanovením § 6 

ZSPI dovolujeme odkázat na informace a dokumenty uveřejněné v tomto registru na následující 

webové adrese: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22160525?backlink=tmer4 

b) Pokud ne, žádám o poskytnutí informace o tom, kdy dojde k uzavření zamýšlené smlouvy mezi o 

převodu části podílu v společnosti VHS Benešov ze stávajícího společníka SUEZ International 

S.A.S. na dobrovolný svazek obcí Společná voda. 

Viz odpověď na předchozí otázku. 

4) 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, žádám o poskytnutí kopie takové smlouvy a rovněž i informace, kdy k uzavření dané 

smlouvy došlo. 

K uzavření předmětného smluvního vztahu doposud nedošlo. 

b) Pokud ne, žádám 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. 

Dojde-li k uzavření předmětného smluvního vztahu, pak se tak stane v souladu s ustanovením čl. 

VI. odst. 6.2 písm. j) stanov dobrovolného svazku obcí Společná voda na základě rozhodnutí 

Valné hromady. 

Valná hromada za tímto účelem doposud svolána nebyla, přičemž dojde-li ke schválení a 

následnému uzavření předmětného smluvního vztahu, pak bude v souladu s ustanovením § 2 a 

násl. zákona o registru smluv uveřejněn v registru smluv, proto jakákoliv žádost směřující 

k poskytnutí tohoto dokumentu bude odkázána na informace a dokumenty uveřejněné v tomto 

registru. 

 

Způsob vyřízení žádosti: dat.schránkou 11.11.2022 

Náklady za poskytnutí informací nebyly účtovány. 

Žádost vyřizovala:: Jitka Jonsztová, Zveřejněno: 24.11.2022 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22160525?backlink=tmer4


               


