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Žádost o poskytnutí informací týkající se smlouvy s leteckou společností 

 

 

Dne 13.05.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požadovali  

poskytnutí následujících informací: 

,,Zda byla se společností F-Air s.r.o. uzavřena Karlovarským krajem nebo jím řízenou či vlastněnou 

organizací jakákoli smlouva. V případě že ano, žádám Vás o zaslání jejího plného znění. 

Současně Vás žádám o zaslání smlouvy s ČVÚT, uzavřené Karlovarským krajem v letošním roce, 

včetně všech jejích dodatků, týkajících se provozu letiště, spolupráce s F-Air či jiným subjektem“. 

 

K Vaší žádosti sdělujeme, že mezi společností F-Air s.r.o. a Karlovarským krajem nebyla uzavřena 

žádná smlouva. Dne 15.04.2019 Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 447/04/19 vzala  

na vědomí text smlouvy, která by měla být uzavřena mezi Letištěm Karlovy Vary. s.r.o. a společnotí  

F AIR spol. s r.o. Přílohou Vám zasíláme znění smlouvy, které bylo předloženo pro informaci Radě 

Karlovarského kraje. 

 

Dále v příloze zasíláme ,,Smlouvu o spolupráci v projektu vysokoškolského vzdělávání (dále jen 

,,smlouvu o spolupráci“), (pod evid. č. KK00437/2019)“. Smlouva byla schválena na jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.02.2019, na základě usnesení č. ZK 24/02/19.  

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor legislativní a právní a Krajský živnostenský úřad dne 

25.04.2019 zveřejnil Smlouvu o spolupráci (ID smlouvy 8206611) v registru smluv. Zároveň zasíláme 

konkrétní internetové stránky, na kterých je smlouva o spolupráci zveřejněna: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8858219   

 

 

S pozdravem 

 

 

 

       

 
Příloha: 

Příloha č. 1 – Smlouva o spolupráci 

Příloha č. 2 -  Smlouva o spolupráci  při zajištění provozu letadel Letecké školy na letišti Karlovy Vary 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8858219

