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Žádost o poskytnutí informací týkající se závazků obce Prameny 

 

Dne 27.11.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádaly o poskytnutí 

následujících informací: 

,,Je nám známo, že v roce 2012 Karlovarský kraj na pomoc zadlužené obci Prameny provedl 

kompletní prověrku závazků obce Prameny. Žádáme o poskytnutí výsledků i ostatních důležitých 

dokumentů s tím souvisejících např. zápisů ze schůzek s věřiteli“. 

 

Na základě Vaší žádosti jsme prověřili dokumenty vztahující se k období, kdy byl Karlovarský kraj 

nápomocen obci Prameny při řešení jeho situace způsobenou zadlužením obce. V příloze č. 1 Vám 

přikládáme seznam námi vedených exekucí ve věci závazků obce Prameny, tabulka sloužila pro naše 

interní potřeby. Pro aktuálnost doporučujeme se obrátit přímo na jednotlivé exekutorské úřady. 

V tabulce jsou uvedena čísla exekucí společně s exekutorskými úřady.  

Dále nikde v založených dokumentech, a to ani ve spisové službě a v archivu, nebyly nalezeny žádné 

soupisy či kompletní prověrka závazků obce Prameny. Z dostupných informací od příslušných 

pracovníků bylo dále zjištěno, že Karlovarský kraj se pokoušel pomoci v situaci, kdy mu obec sdělila 

konkrétního věřitele, avšak nikdy netvrdil, že by byl schopen zaručit, že již jiní věřitelé neexistují. 

Jelikož Karlovarský kraj není ze zákona oprávněn zasahovat do samostatné působnosti obce, kdy 

řešení závazků obce spadá do této oblasti, jednalo se ze strany kraje o podporu pro nově jmenovanou 

starostku obce, aby se lépe zorientovala v oblasti působnosti obce, kdy toto bylo vše činěno  

u konkrétních případů, a porady probíhaly prostřednictvím několika zaměstnanců kraje. Nahlédnutím 

do spisové služby (kdy někteří zaměstnanci již na úřadě nepracují), bylo zjištěno, že nebyly činěny 

zápisy z jednotlivých jednání. 

 

V rámci nahlížení do spisové služby a archivu byla nalezena zpráva pro zastupitelstvo obce Prameny, 

bez uvedení data, kterou zpracovala tehdejší zaměstnankyně krajského úřadu, a která se týká jediné 

pohledávky. Tuto zprávu přikládáme jako přílohu č. 2 tohoto dopisu. Jak je uvedeno výše, bohužel 

jsme jiné dokumenty či zápisy z jednání nenašli a ani nebyl důvod, aby krajský úřad podobné 

dokumenty vyhotovoval či vyžadoval po obci Prameny, kdy jak je výše uvedeno, tato činnost nespadá 

do pravomoci Karlovarského kraje či krajského úřadu. 

 

S pozdravem  

 

 

        

Přílohy: 

Příloha č. 1 – seznam exekutorů obce Prameny 

Příloha č. 2 – Zpráva pro zastupitelstvo obce Prameny 


