OBEC BILOV

743 01 Bílov 5, IČ 48430149
tel: 556 412113, e-mail: obec@bilov.cz

Naše č.j.: BIL- 05512022
V Bílově 3.2.2022

Věc: Odpověď na Žádost o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vašížádosti o posky,tnutí informaoí podle zákona č. 106i1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, která nám byla doručena 23,1,2022 e-mailovou poštou,

Vám sdělujeme k jednotlivjm bodům Vašížádosti následující :

- požadujete text zápisu o pruběhu 73. a L4. zasedáni ZO Bilov
1.) odpověď - zžtpisy z 13, a14. zasedání ZO Bílov Vám zasílitrne v píiloze
1.) dotaz

2.) dotaz

-

z jakého důvodu neby1 zveřejněn úplný text Žádosti o poskytnutí informací

podané dne 6,12.202I a kdo konkfétně je odpovědný za výbér, zda bude zveřejněn celý text
dotazu nebo jen jeho ěást

-

2.1.) odpověd'
v pnní části dotazu se jedná o dotaz na néuor, a ve smyslu § 2, odst. 4
zákona ě, 10611,999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemáme povinnost v tomto
případě odpovídat. Y rámci principu dobré správy přesto uvádíme, že zíů<onč. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, nám neukládá povinnost zveřejňovat přijatou Žádost o
poskl.tnutí informací. Ke zněně ve zveřejňovaní jsme přistoupili po absolvovanern školení,
které se konalo 1,4,1,2.202l
2,2.) odpověď - k druhé části dotazu uvádíme, že rozhodnutí, co bude či nebude zveřejněno,
je v kompetenci starosty obce

z jakého důvodu nebyl zveřejněn úplný text Stížnostik lyřízení žádosti o
poskytnutí informací ze dne í4J2022 a kdo konkrétně je odpovědný za výbér, zda bude
3.) dotaz

-

zveřejněn celý text dotazu nebo jen část

3.1.) odpověď - v pniní ěásti dotazu se jedná o doíM na názor, a ve smyslu § 2, odst. 4
zákona ó. 1,06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemáme povinnost v tomto
případě odpovídat, V rámci principu dobré správy přesto uvádíme, že zákon ě. 10ó/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, nám neukládá povinnost zveřejňovat pňjatou Stížnostk
vyňízeni žádosti o pos§,tnutí informací.
3.2.) odpověď - k druhé části dotazu uvádíme, že rozhodnutí, co bude či nebude zveřejněno,
je v kompetenci starosty obce

4.) dotaz - z jakého důvodu by1 jen ve výše uvedených případech (žádost ze 6.12.202| a
stižnost ze 14jr2022) přistupováno odlišně oproti jinj.rn tazatelům a kdo konkrétně rozhodl o
uplatnění jiného přístupu ke zveřejnění

4.1.) odpověd' v první části dotazu se jedná o dotaz na náuor, a ve smyslu § 2, odst, 4
zákona é. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemáme povinnost v tomto
případě odpovídat. V rámci principu dobré správy přesto uvádíme, že zžl<on č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, nám neukládá povinnost zveřejňovat Zádost o
poskytnutí informací ani Stížnost k vlízenížádosti o poskytnutí infotmací. Je na našem
rozhodnutí, jak budeme postupovat v jednotlivých případech.
4.2.) odpověď - k druhé ěásti dotazu uvádíme, že rozhodnutí, co bude či nebude zveřejněno,
je v kompetenci starosty obce

l

5.) dotaz - zda vůbec a v kolika případech zakázek obdobného charakteru a rozsahu na
službu technický dozor investora u jiných akcí financovaných z rozpoětu obce byla tato
činnost r,ry,konávána na zťkladé pracovního vztahu

-u

žádnéz předchozích zakázek obce nebyla činnost technického dozoru
vykonávina na základě pracovního vztahu, což však tuto možnost nelylučuje

5.) odpověď

6.) dotaz - z jakého hodnověmého a prokazatelného zdroje byly čerpany informace, na
jejichž zikladé byly poskytnuty odpovědi dne 20,12.202I na žádost ze dne 6.12.2021, ol,ledné
telefonického ověřovrání obvyklé ceny zakázky a oprávněnosti vybraného dodavatele zakázkll
rea|izovat. Kdo má osobní zodpovědnost za poskytování takoqých informací.

-

k první části dotazu Vám opakovaně sdělujeme, že v případě telefonického
6.1.) odpověď
ověřování něktených skutečností, kdy informace není písemně zaznamenána, neboť se jedná
jen o konzultaci, se z pohledu zákona ó. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
jedná o neexistující informaci, kterou nelze poskytnout. Podotýkáme, že zákol ě. 106/1999
Sb., v § 3, odst. 3) definuje pojem ,,informace" takto :
odst. 3) Informací se pro účelytohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v
jakékoliv podobé, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného zéunamu na
listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznaml zlukového, obrazového
nebo audiovizuálního,
Z výše uvedeného vyplývá, že informace získaná telefonicky není informací ve smyslu tohoto
zákona a neni možné ji poskltnout.
Opakovaně uvádíme, že k žádnéml nestandartnímu postupu při administraci zakázky na
technický dozor investora nedošlo a k Vašim domněnkám se již nebudeme více lryjadřovat.
6.2.) odpověď
starosta obce.

-k

druhé části dotazu uvádíme, že zodpovědnost za posk;.tování informací má

závěrem uvádíme, že mnohé stále opakujícíse dotazy by bylo úěelnějšívlešit osobním
u starosty obce, případně nahlédnutímdo originání dokumentaie, kierá je uložena
na obecním úřadě, a nezahlcovat tak obec žádostmi dle zakona č. 10611999 Sb., o svobodném
přísfupu k informacím,
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zdeněk Fusik
starosta obce

Příloha :
Zápls ze 73 , zasedéní ZO Bi1,ov
Zápis ze 14. zasedíni ZO Bílov
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