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datová schránka m84bs9p
V Hudlicích 19. června 2020

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Dne 4. 6. 2020 jsem podal žádost o poskytnutí informací o poskytnutí informace o výši veškerých vyplacených
platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli
výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených
s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky
– nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování, cestovní náhrady),
zdůvodnění mimořádné odměny:
-

starosta obce Hudlice,

-

místostarosta obce Hudlice,

a to vždy za kalendářní rok 2018 a 2019 samostatně (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem
výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a od 1.1.2019 do 31.12.2019).
Žádal jsem o poskytnutí ve struktuře rok – pozice – plat – odměny – jiné funkční požitky – zdůvodnění
mimořádné odměny.
Vaše vyjádření k žádosti o poskytnutí informací ze dne 19. 6. 2020, čj. 416/2020 OÚ Hudlice neposkytuje
požadované informace a záměrně oddaluje poskytnutí informace.
Podávám tímto stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
InfZ v § 16a, Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, v odst. 4 stanoví, že „O stížnosti rozhoduje
nadřízený orgán.“
Dále v odst. 5 stanoví „Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu
do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne
požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí
o odmítnutí žádosti.“
Vyzývám vás, abyste v případě, že stížnosti ve lhůtě 7 dní ode dne, kdy vám stížnost došla, sami zcela
nevyhovíte tím, že poskytnete požadovanou informaci, jste ve stejné lhůtě, tedy 7 dní, předložili stížnost spolu
se spisovým materiálem nadřízenému orgánu a bezodkladně mne o tom informovali.

zastupitel obce Hudlice
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