Město Jaroměř
V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, informujeme o níže přijaté žádosti a podané informaci (odpovědi na tuto
žádost).

Žádost o informaci
Dne 06.08.2019 obdrželo Město Jaroměř prostřednictvím elektronické podatelny žádost o
poskytnutí informací týkajících se hudebního festivalu Brutal Assault 2018.
Znění žádosti:
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám Město Jaroměř o
poskytnutí informací:
1) k pronájmu nemovitých prostor v majetku Města Jaroměř pro pořádání festivalu Brutal
Assault 2018
2) o Městem Jaroměř po pořadateli akce požadovaných podmínkách průběhu akce Brutal
Assault 2018.
Žádám, aby z odpovědi bylo zřejmé v jakém konkrétním termínu a jaké konkrétní plochy a
stavby jsou pronajaty organizátorům koncertu Brutal Assault 2018 a jaká je Městem Jaroměř
požadovaná úhrada za tento pronájem.
Dále žádám, aby z odpovědi bylo zřejmé jaké má Město Jaroměř smluvní požadavky na
pořadatele akce Brutal Assault – zejména jak je upraveno parkování návštěvníků, dodržování
nočního klidu a jak je s pořadatelem upravena povinnost se řídit ROZHODNUTÍM hejtmana
Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25. 7. 2018 O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ
MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK.
Jestliže jsou veškeré mnou požadované informace obsaženy v Nájemní smlouvě mezi Městem
Jaroměř a pořadatelem festivalu Brutal Assault 2018, tak požaduji poskytnutí smlouvy včetně
případných příloh a dodatků alespoň v elektronické podobě.
Jestliže smlouva výše uvedené dotazy nezodpovídá, tak požaduji vypracování odpovědi na
všechny otázky a zároveň i o poskytnutí všech smluv včetně jejich dodatků a příloh
uzavřených s provozovatelem festivalu Brutal Assault 2018.
Dále žádám o
3) informaci o předpokládaných příjmech a výdajích očekávaných městem Jaroměř v
souvislosti s pořádáním akce Brutal Assault 2018. Předpokládané příjmy uveďte s rozdělením
na příjmy z pronájmu, poplatek ze vstupného a další případné příjmy. Předpokládané výdaje
uveďte s rozdělením na náklady na zajištění zvýšené činnosti Městské policie Jaroměř (mzdy,
PHM…), náklady na provedení dopravního značení, náklady na úklid včetně likvidace odpadu
a náklady na opravy areálu a případného poškozeného mobiliáře města a případně další
související náklady.

Odpověď na žádost o informaci
Dne 21.08.2019 byla vypracována odpověď na žádost o informace. Zároveň bylo vydáno
rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. V odpovědi byla za město Jaroměř, jakožto
povinný subjekt, podána informace:
„Na základě Vaší žádosti Vám níže poskytujeme předpokládané příjmy a výdaje očekávané
městem Jaroměř v souvislosti s pořádáním akce Brutal Assault 2018, které vypracoval odbor
majetku města Jaroměř.
Výdaje
energie, spotřebované na přípravu akce:
náklady na přípravu akce:
náklady na svoz odpadu:
celkem:

předpoklad Brutal Assault 2018
10 000,00 Kč
405 000,00Kč
70 000,00 Kč
485 000,00 Kč

Příjmy
pronájem pozemků:
pronájem nemovitých věcí:
pronájem movitých věcí:
příjmy z prodeje materiálu:
celkem:

předpoklad Brutal Assault 2018
705 000,00 Kč
48 000,00 Kč
36 000,00 Kč
11 000,00 Kč
800 000,00 Kč

V příloze Vám zasíláme kopii Nájemní smlouvy NS/OMM-0491/2018, ve které byly
v souladu s rozhodnutím Města Jaroměř ze dne 20.08.2019 vedené pod č.j. PDMUJA
30683/2019, o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací ve vztahu k osobním
údajům uvedených v této nájemní smlouvě, anonymizovány podle ustanovení § 12 InfZ
informace o bankovním spojení nájemce a číslu účtu nájemce.
Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti Vám doručujeme v souladu s ustanovením § 19 a
ustanovením § 72 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím datové schránky.“

