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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1996 SB.
V roce 2014 byly podány celkem 2 žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1996 Sb.
I.
Dne 19. srpna 2014 byla podána žádost o poskytnutí informace, na kterou byly poskytnuty
následující informace?
1. Poskytnutí kopie závěrečného účtu obce se zprávou o výsledcích přezkoumávání
hospodaření obce za poslední uplynulé 4 roky
Odpověď: Dle ustanovení § 6 zák. č. 106/1996 Sb., je povinně zveřejňován závěrečný účet
obce se zprávou o výsledcích přezkoumávání hospodaření obce na webu
www.melnickevtelno.cz v sekci úřední deska, archiv, kde lze zveřejněné informace dohledat.
Pokud trváte na poskytnutí kopie, bude vám poskytnuta za úhradu dle sazebníku
prováděcího předpisu obce č. 1/2008.
2. Požadavek na kopii vyúčtování faktur výstavby chodníků v obci Mělnické Vtelno a v obci
Vysoká Libeň
Odpověď: Dle § 11, odstavec 1, písm. a zák. č. 106/1996 sb., nelze žádosti vyhovět
3. Sdělení, jak byla řešena zpronevěra finančních prostředků obce, dnes již bývalou
zaměstnankyní R.B., zda věc byla prošetřována orgány činnými v trestním řízení – č.j., zda
věc byla řešena soudně – sp. zn.
Odpověď: Na základě výsledků šetření zastupitelstvem obce bylo podáno na R.B. orgánům
činným v trestním řízení oznámení ve věci zpronevěry finančních prostředků obce. Na
základě podnětu státního zastupitelství byl případ řešen soudně. Vynesením podmínečného

rozsudku byla jmenované uložena povinnost vrátit zpronevěřené prostředky, což se stalo.
Výsledek soudního řízení byl projednán na zasedání zastupitelstva obce 29. 11. 2011.
4. Požadavek k nahlédnutí do smluv uzavřených obecním úřadem za posledních 5 let.
Odpověď: Dle § 11, odstavce 1, písm. a zák. č. 106/1996 Sb. nelze žádosti vyhovět.
Dne 15. 9. 2014 byla podána stížnost žadatelky na postup při vyřizování žádosti o informace na
Obec Mělnické Vtelno a současně na Krajský úřad Středočeského kraje.
Odpověď: Nedošlo k porušení zákona č. 106/1996 Sb., protože nebyl naplněn § 14. Žádost byla
vyřešena v termínu.
K takto poskytnuté odpovědi se žadatelka odvolala ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Ten
přikázal povinnému subjektu - obci Mělnické Vtelno, aby ve lhůtě do 15 dnů vyřídil stížnost
žadatelky v bodech 2 a 4.
Povinný subjekt vyřídil dne 30. 10. 2014 stížnost žadatelky tím, že vydal Rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti s odůvodněním:
2. S odkazem na ust. § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 106/1996 Sb., nelze žádosti vyhovět, neboť
závěrečné vyúčtování a vyhodnocení nebylo uskutečněno, protože stavební práce doposud
probíhají. Povinný subjekt nedisponuje požadovanými doklady. Z tohoto důvodu nelze požadované
informace ve stanovené lhůtě poskytnout.
4. Za uplynulých 5 let nebyla obecním úřadem uzavřena žádná smlouva.

II.
Dne 6. 10. 2014 byla podána žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1996 Sb. Žádosti nebylo
možné vyhovět, protože byla formulována příliš obecně a nebylo z ní zřejmé, o jakou informaci má
žadatel zájem. Dne 17. 10. 2014 byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti, což se nestalo.

Zprávu zpracovala Hana Rašáková, starostka obce

