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Vážený pan
Jiří Šindelář
starosta obce
Obecní úřad Strančice
Revoluční 383
25163 Strančice
Výroční zpráva o poskytování informací
Dne 5. března 2012 postoupil Krajský úřad Středočeského kraje zdejšímu
odboru výzvu pana Ing. Pavla Soukupa ke zjednání nápravy. Ve svém podání Ing.
Soukup upozorňuje, že zveřejněná výroční zpráva obce Strančice o poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, za rok 2011 neobsahuje všechny povinné náležitosti.
Konkrétně chybělo uvedení důvodů podání stížností a stručný popis způsobu jejich
vyřízení (viz § 18 odst. 1 písm. e/ zákona č. 106/1999 Sb.).
Vzhledem k tomu, že splnění této povinnosti obce je předmětem kontroly
výkonu samostatné působnosti ze strany Ministerstva vnitra (viz § 129 a násl. zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), požádali jsme dopisem č.j.
MV-27769-4/ODK-2012 ze dne 7. března 2012 o zaslání Vašeho vyjádření
k namítanému pochybení a taktéž o přijetí opatření k nápravě. Vaši zprávu jsme
oproti předpokládanému termínu 30. března 2012, obdrželi až po telefonických
urgencích dnešní den. Ze sdělení, podepsaném tajemníkem Vašeho obecního úřadu
vyplývá, že výroční zpráva za rok 2010 byla doplněna a výroční zpráva za rok 2011
byla upravena podle doporučení Krajského úřadu Středočeského kraje.
Dne 4. dubna 2012 však upozornil Ing. Soukup, že upravená verze výroční
zprávy za rok 2011 obsahuje jiné údaje než zpráva původní. Zejména poukazuje, že
dle původní zprávy byly podány 4 písemné žádosti o informace, dle nynější 8; počet
stížností podaných dle § 16a činil původně 10 a teď 3. Pochybuje též, zda datum
uváděné jako datum zpracování zprávy a jejího vyvěšení na internetových stránkách
odpovídá skutečnosti.
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Kontrole prováděné Ministerstvem vnitra (viz výše) podléhá nejen samotné
pořízení a zveřejnění výroční zprávy, ale i její obsah, pokud jsou pochybnosti
o správnosti údajů vykázaných ve výroční zprávě. Vzhledem k tomu, že tato
oprávněná pochybnost nastala, žádáme Vás o vysvětlení, proč byly předmětné údaje
změněny a zda lze tyto změny náležitě odůvodnit (např. evidencí žádostí
o informace). Vaši zprávu očekáváme v termínu do 30. dubna 2012.

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
podepsáno elektronicky
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