OBECNÍ ÚŘAD POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou
okres Benešov
IČ 00232513

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. ZA ROK 2020

a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí,
22 / 0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence,
0
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení
4
Důvody dle zák., vyřízeno předáním odvolacímu orgánu.
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
V naprosté většině se jedná o žádosti zaslané obecnímu úřadu zastupiteli Ing. Alenou
Lopatkovou a Ing. Michalem Stibůrkem (STAN). Přestože větší část požadovaných
informací je možné dohledat z veřejných zdrojů, nebo se s nimi zdarma seznámit na
obecním úřadě (např. nahlédnutím do spisu), žadatelé využívají systém písemných
podání. V řadě případů se přitom jedná o žádosti směřující k poskytnutí dokladů
čítajících desítky až stovky stran textu (a to včetně dokumentů, např. smluv o dílo, na
jejichž přípravě a schvalování se jako zastupitelé sami podíleli). Jejich vyřizování přitom
obecní úřad zatěžuje nad míru únosnou a formou mezd zaměstnanců stojí obec Poříčí n.
S. odhadem desítky tisíc korun ročně. V dalších případech jsou pak žadateli neznalými
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právních předpisů požadovány informace, kterými obec vůbec nedisponuje – typicky
např. roční provozní výdaje sboru dobrovolných hasičů. Sbor přitom není obcí vůbec
zřizován (jedná se o samostatnou právnickou osobu), a obci s jeho provozem proto
žádné náklady nevznikají. I tyto žádosti je nicméně nutné z rozpočtových prostředků
obce vyřizovat. Za podstatnou skutečnost je třeba považovat i to, že žadatelé svoji
činnost nijak neomezili ani v době platnosti mimořádných protipandemických opatření,
kdy starosta obce a administrativní pracovnice (jako jediní zaměstnanci obecního úřadu)
zajišťovali kromě běžného chodu obce i pomoc občanům (roznášky obědů, dezinfekcí
apod.). Takto např. 21.12.2020 předložili Ing. Lopatková (Prosperující Poříčí) a
Ing. Stibůrek (STAN) celkem 13 žádostí směřujících k poskytnutí desítek až stovek stran
textu.
V Poříčí nad Sázavou dne 28.2.2021
Mgr. Jan Kratzer v.r.
starosta obce
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