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Věc: doplnění informací k žádosti o prověření dodržování spisového a skartačního
řádu obce Kostelec u Holešova a navazujícího zákona č. 499/2004 Sb.
Vážená paní Mgr. Brzobohatá,
dovoluji si navázat na Váš přípis č.j. MZA 1194/2021 ze dne 19.1.2021, který jsem
obdržel dnes 21.1.2021. Chtěl bych touto cestou poděkovat za informování o stavu
mého podnětu a o informaci o zahájené kontrole dne 14.1.2021.
Rád bych ke svému podnětu ze dne 8.12.2020 doplnil aktuální informaci – důkaz
ohledně nedodržování Spisového a skartačního řádu obce Kostelec u Holešova (viz
příloha 4).
V dokumentu obce Kostelec u Holešova, Vyřízení stížnosti č.j. OUKUH-038/2021 ze
dne 14.1.2021, oprávněná úřední osoba RNDr. Marcela Pospíšilíková uvádí:
„Příspěvky do periodika KOSTKA nejsou evidovány ve spisové službě.“
Oprávněná úřední osoba odpovídá na mou stížnost ze dne 7.1.2021, kde uvádím:
„Nebyl poskytnut příspěvek Ing. Petra Hlobila st., který byl přílohou poskytnutého emailu ze dne 25.11.2020 v čase 19:04 hodin. Dále forma poskytnutého dokumentu
(e-mail ze dne 25.11.2020 v čase 19:04 hodin) neobsahuje náležitosti vyžadované
Spisovým a skartačním řádem – tedy označení č.j. na dokumentu a na něj
navazující evidování ve spisové službě obce.“
S ohledem na uvedené se domnívám, že skutečnosti popsané v mém dokumentu ze
dne 8.12.2020 nejsou ojedinělým excesem, a vnímám je, bohužel, jako systémové
pochybení ze strany obce Kostelec u Holešova ohledně dodržování Spisového a
skartačního řádu obce. Nedokáži posoudit, jestli popsané excesy mají souvislost
pouze s mou osobou, nebo se jedná o obecný jev.
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