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Stížnost zastupitele obce Kostelec u Holešova proti postupu vyřízení poskytnutí informací
dle zákona č. 128/2000 Sb. s požadavkem na vyřízení dle zákona č. 106/1999 Sb.
žadatel:

zastupitel obce Kostelec u Holešova, Ing. Petr Žůrek, narozen 5.12.1959,
č.p. 73 Kostelec u Holešova, petr.zurek@bigoriginal.cz, DS: 6wpxg4i
adresát žádosti: obec Kostelec u Holešova, obeckuh@volny.cz

Kostelec u Holešova 21.1.2021

Dne 30.12.2020 jsem dle § 82 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., jako zastupitel obce Kostelec
u Holešova, požádal o poskytnutí dokumentů.
Od povinného jsem dne 15.1.2021 datovou schránkou převzal písemnost č.j. OUKUH037/2021 ze dne dne 14.1.2021, kterou mi poskytnul pouze část požadovaných informací.
Podávám tímto stížnost v souladu s § 16a InfZ proti postupu vyřízení
poskytnutí informací ze dne 30.12.2020.

Odůvodnění
1. Způsob, jakým povinný vyřešil poskytnutí požadovaných informací „veškeré součásti či
přílohy, na které se předávací protokol odkazuje, či které jsou v předávacím protokolu
uvedeny nebo zmiňovány uložené na Obecním úřadě Kostelec u Holešova, jsou Vám k
dispozici k nahlédnutí po předchozí telefonické domluvě.“ je nepřijatelný z několika
důvodů.
a. Jak má být informace poskytnuta, definuje §4a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.
(dále jen InfZ). Domnívám se, že aplikace §4a odst. 3 InfZ není opodstatněná
minimálně v rozsahu smluv uváděných v Předávacím protokolu (bod 4 a bod 8),
které se dají snadno naskenovat do pdf souboru.
b. Pokud má povinný informaci k dispozici on-line na svém webu, či jiném rozhraní
informačního systému, nebo umožňuje dálkový přístup k této informaci, měl by
oprávněnému poskytnout elektronický odkaz k požadované a pokytované
informaci. Toto se týká většiny informací z bodu 11 Předávacího protokolu.
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c. Požadavek povinného, abych se osobně dostavil k nahlédnutí do dokumentů na
úřad obce Kostelec u Holešova je v rozporu jak s pravidly aktuálního nouzového
stavu, tak s pravidly uvedenými na webu povinného: „Své záležitosti vyřizujte
přednostně elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny
obeckuh@volny.cz, datovou schránkou bs9ddhn, e-mailem přímo na jednotlivé
pracovníky nebo telefonicky 573 385 129, 573 385 069.“

2. V bodě 4 (Smlouvy o nájmu majetku obce) Předávacího protokolu není uvedena zásadní a
svým rozsahem největší smlouva o nájmu majetku obce – pronájmu školní jídelny. Jedná
se o smlouvu s blíže nezjistitelným počtem dodatků, na níž navazují další smluvní
závazky povinného. Komplex smluv a dodatků navíc pro obec generuje roční finanční
zátěž v částce minimálně 350 tisíc Kč.
Závěrem si dovoluji povinnému připomenout, že svou žádost podávám jako zastupitel obce
dle § 82 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., nikoliv jako žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., kde
je jinak definován okruh informací, o něž lze žádat.
§82 Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo
b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na
předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec,
a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila
nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů
Stížnost podávám dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to na
základě stanoviska č. 1/2016 MV ČR ODK ze dne 13.4.2016.
Žádám, aby mi povinný úplně a pravdivě poskytnul požadované informace.

Ing. Petr
Žůrek

Podepsal Ing. Petr Žůrek
DN: cn=Ing. Petr Žůrek, c=CZ,
ou=P496179,
email=petr.zurek@bigoriginal.cz
Datum: 2021.01.21 17:30:45
+01'00'

Ing. Petr Žůrek
zastupitel obce Kostelec u Holešova

