Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
datová schránka keebyyf
V Hudlicích 22. října 2020

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

4. 6. 2020 jsem podal u Obecního úřadu Hudlice žádost o poskytnutí informací (příloha č. 1).
19. 6. 2020 jsem obdržel odpověď Obecního úřadu Hudlice (příloha č. 2).
30. 9. 2020 jsem obdržel další odpověď Obecního úřadu Hudlice (příloha č. 3).
10. 10. 2020 jsem podal u Obecního úřadu Hudlice stížnost na postup při vyřizování žádosti
o informace (příloha č. 4).
20. 10. 2020 jsem obdržel další odpověď Obecního úřadu Hudlice (příloha č. 5).
V odpovědi Obecní úřad Hudlice zastoupený starostou Pavlem Hubeným uvádí:
„v žádosti ze dne 4.6.2020 č.j. 416/2020 jste žádal o informace:
„Žádám o poskytnutí ve struktuře rok – pozice – plat – odměny – jiné funkční požitky – zdůvodnění
mimořádné odměny.“.“
Tato obecním úřadem uvedená citace je ve vztahu k předmětu žádosti irelevantní a záměrně
obecním úřadem použita jako zavádějící. Výše uvedená věta žádosti popisuje strukturu, ve které
měly být některé z požadovaných informací uvedeny.
Předmětem mojí žádosti ze dne 4. 6. 2020 bylo (cituji):
„V souladu se zák. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, vás žádám
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).“
Není tedy pravda, jak uvádí obecní úřad:
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„V odpovědi dne 30.9.2020 jsme Vám poskytli navíc informaci, o kterou jste nepožádal, o cestovních
náhradách starosty a místostarosty.“
s odkazem na to, že:
„Cestovní náhrady nejsou součástí platu ani funkčním požitkem, je to vyúčtování pracovní cesty dle
cestovního příkazu.“
O poskytnutí informací o vyplacených cestovních náhradách za roky 2018 a 2019 jsem vysloveně
žádal.
Podávám tímto stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace a pro neposkytnutí informace,
resp. pro poskytnutí dvou protichůdných informací.
Obecní úřad Hudlice v zákonné lhůtě stížnosti nevyhověl, nevydal rozhodnutí o odmítnutí ani
nepředložil stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu
stížnost došla.
Odpovědi Obecního úřadu Hudlice týkající se téže věci jsou odlišné a není zřejmé, která z odpovědí
je pravdivá. V odpovědi z 19. 6. 2020 starosta Pavel Hubený uvádí: „Jiné náhrady ani odměny nejsou
uvedeným uvolněným funkcionářům poskytovány a informace o jiných příjmech obec nevlastní.“
V odpovědi z 30. 9. 2020 starosta Pavel Hubený uvádí u místostarosty za rok 2018 cestovní náhrady
ve výši 18 511 Kč a za rok 2019 pak 20 523 Kč.

zastupitel obce Hudlice

Přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí informací, 4. 6. 2020
Příloha č. 2 – Odpověď OÚ Hudlice, 19. 6. 2020
Příloha č. 3 – Odpověď OÚ Hudlice, 30. 9. 2020, také ve formátu ZFO
Příloha č. 4 – Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, 10. 10. 2020, také ve formátu ZFO
Příloha č. 5 – Odpověď OÚ Hudlice, 20. 10. 2020, také ve formátu ZFO

Na vědomí:
Obecní úřad Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice, datová schránka m84bs9p
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