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Petr Franěk l. 824

Značka:

OVV/Fra

R O Z H O D N U T Í
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, rozhodl
o stížnosti Ing. Pavla Soukupa, nar. 16.01.1973, trvalý pobyt Všechromy 63, 251 63 Strančice
(dále též „žadatel“), ze dne 30.12.2011, na postup povinného subjektu – obce Strančice se
sídlem Revoluční 383, 251 63 Strančice, při vyřizování žádosti ze dne 25.10.2011, vedené
povinným subjektem pod č.j.: 1451/11, o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), takto:
Podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) InfZ se Obecnímu úřadu Strančice přikazuje,
aby ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení tohoto rozhodnutí vyřídil žádost Ing. Pavla
Soukupa ze dne 25.10.2011, vedenou pod č.j.: 1451/11.

Odůvodnění
Ze spisového materiálu předloženého krajskému úřadu spolu se stížností žadatele bylo
zjištěno, že podáním ze dne 25.10.2011, doručeným dne 25.10.2011, žadatel povinný subjekt
požádal o poskytnutí informace dle InfZ. Předmětem žádosti je „poskytnutí informací
v rozsahu podle § 8b odst. 3 InfZ o odměnách a peněžitých darech poskytnutých dle těchto
usnesení rady obce č. 71; R-10-03-07; R-11-03-16; R-11-06-18; R-11-09-10; R-11-14-21; R11-14-27; R-11-16 -12; R-11-20-27; R-11-20-31; R-11-20-39“.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad,
se již v minulosti postupem povinného subjektu v předmětné věci zabýval, a to na základě
stížností podaných žadatelem dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) InfZ, kdy rozhodnutími
č.j.: 220468/2011/KUSK ze dne 21.11.2011 a č.j.: 237459/2011/KUSK ze dne 20.12.2011
vždy přikázal povinnému subjektu dle ustanovení § 16a odst. 7 písm. c) InfZ do 15-ti dnů od
doručení rozhodnutí zjednat při vyřizování žádosti Ing. Pavla Soukupa nápravu.
V příloze k písemnosti ze dne 28.12.2011 povinný subjekt žadateli sdělil následující:
„...k Vaší žádosti ze dne 25. 11. 2011, naše čj. 1451, o poskytnutí informace sdělujeme:
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č. 71 - 8. 9. 2011 Odměna každému členu rady za 41eté volební období v částce 20.000,- Kč
jako veřejným funkcionářům, kteří mají klíčovou odpovědnost a rozsáhlou řídící a
rozhodovací pravomoc.
R 10-03.07 - 8. 12. 2010 Rada schvaluje odměnu ředitelce ZŠ z rozpočtu ZŠ.
R 11-03-16 - 31. 1. 2011 Revokace usnesení R 11-01-18 udělení odměny místo starostce:
Rada uděluje místo starostce Ing. Jarošové dle § 85 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích
peněžitý dar ve výši 10.000,- Kč jako veřejné funkcionářce, která má klíčovou odpovědnost a
rozsáhlou řídící a rozhodovací pravomoc.
R 11-06-18 - 21. 3. 2011 Rada obce schvaluje převod části hospodářského výsledku MŠ za
rok 2010 do fondu odměn, za získání finančních sponzorských darů.
R 11-09-10 - 18. 4. 2011 Rada obce schvaluje odměnu ředitelce MŠ za získání sponzorských
darů z rozpočtu MŠ.
R 11-14-21 - 13. 6. 2011 Rada obce schvaluje odměnu pro ředitelku ZŠ K. Schejbalovou a
zástupkyni Ing. Fiedlerovou za úspěšné zvládnutí dočasného vedení školy a získání dotace za
vypjatých podmínek, z rezervních fondů školy.
R 11-14-27 - 13.6.2011 Rada obce uděluje odměnu na odchodnou pro účetní obecního úřadu
R 11-16-12 - 27.6.2011 Rada obce souhlasí s udělením odměny ředitelce MŠ Strančice za
průběžnou a trvalou publikační činnost v celostátním i regionálním tisku z rozpočtu MŠ.
R 11-20-27 - 2.9.2011 Rada obce schvaluje odměnu ředitelce ZŠ z rozpočtu ZŠ za
reorganizaci školní jídelny, zajištění a instalaci interaktivních tabulí, inovaci počítačové
učebny z fondů EU, inovaci webu školy, přípravu podkladů ke zřizovací listině a přípravu
nového školního roku.
R 11-20-31 - 2.9.2011 Rada obce schvaluje odměnu ředitelce MŠ z rozpočtu MŠ za
mimořádné výkony při přestavbě terasy a opravy MŠ v období prázdnin.
R 11-20-39 - 2.9.2011 Rada obce uděluje tajemníkovi odměnu k životnímu jubileu.“
Žadatel podal v zákonem stanoveném lhůtě stížnost na postup při vyřizování žádosti o
informace sepsanou dne 30.12.2011 (dle razítka Obecního úřadu Strančice byla stížnost
doručena dne 02.01.2011). V podané stížnosti uvádí, že ve sdělení povinného subjektu nejsou
v 9 případech z 11 obsaženy požadované informace (zejm. o výši poskytnutých odměn a
darů), ale pouze neformální popis usnesení rady obce, která jsou veřejně přístupná na
internetových stránkách obce a informaci o výši odměn a darů neobsahují. Informace o
usnesení č. R-11-06-18 navíc ani neodpovídá zveřejněnému usnesení, protože namísto čerpání
z fondu odměn hovoří o povolení převodu prostředků do fondu odměn.
Žadatel dále namítá, že požadované dokumenty nebyly poskytnuty v souladu s ustanovením
§ 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, datovou zprávou, ale v listinné podobě doporučeným dopisem, čímž byl porušen i
§ 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad,
se stížností zabýval v rozsahu stanoveném § 16a odst. 1 písm. c) InfZ a dospěl k závěru, že
povinný subjekt poskytl informaci částečně, aniž o zbytku žádosti vydal rozhodnutí o
odmítnutí.
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Jak je již výše uvedeno, předmětem podané žádosti je „poskytnutí informací v rozsahu podle
§ 8b odst. 3 InfZ o odměnách a peněžitých darech poskytnutých dle těchto usnesení rady obce
č. 71; R-10-03-07; R-11-03-16; R-11-06-18; R-11-09-10; R-11-14-21; R-11-14-27; R-11-16
-12; R-11-20-27; R-11-20-31; R-11-20-39“.
Dle ustanovení § 8b odst. 3 InfZ se základní osobní údaje o osobě, které povinný subjekt
poskytl veřejné prostředky, poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození,
obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných
prostředků.
Povinný subjekt poskytl požadované údaje pouze částečně, a to takovým způsobem, že
k žádnému z 11 usnesení Rady obce Strančice neposkytl informaci v požadovaném rozsahu
dle ustanovení § 8b odst. 3 InfZ. Zároveň povinný subjekt nevydal rozhodnutí o odmítnutí
(části) žádosti.
Na základě uvedených skutečností proto krajský úřad podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b)
InfZ Obecnímu úřadu Strančice přikázal, aby ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení tohoto
rozhodnutí vyřídil žádost Ing. Pavla Soukupa ze dne 25.10.2011, vedenou pod č.j.: 1451/11.
K namítanému porušení ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a § 38 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad uvádí, že postup při
poskytování informací je upraven ustanovením § 4 InfZ. Dle odst. 5 citovaného ustanovení,
pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované
informace, poskytnou povinné subjekty informaci v elektronické podobě.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 16a odst. 9 InfZ nelze odvolat.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Franěk
odborný referent oddělení správních agend
Obdrží:
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Obecní úřad Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice (+ spis)

