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Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím č.j. 419/13
Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím,
a dle zákona č. 500/2004Sb., správní řád
Paní starostko a zastupitelé,
na základě zákonů č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č.
500/2004Sb., správní řád, a četných připomínek občanů Milířů si dovoluji Vám zaslat žádost
o poskytnutí informací uvedených v níže uvedených bodech.
Žádám dle zákona č. 500/2004Sb., správní řád, o vyřízené své žádosti v zákonné lhůtě.
1. Zdůvodněte, proč se současné zastupitelstvo tak zoufale brání zveřejňování usnesení a
zápisů z jednání zastupitelstva a není ochotno zveřejňovat zápisy a usnesení
z veřejných zasedání zastupitelstva na kamenné úřední desce ani na webových stránkách
obce, a to i přesto, že je to vůle většiny občanů Milířů a že výpočetní technika, jíž obecní
úřad disponuje, je financována z peněz daňových poplatníků;
žádám, abyste neuváděla zcela nevěrohodné a směšné zdůvodnění Vámi zveřejněné na
webových stránkách obce, že je Vaším přáním, aby občané Milířů docházeli na OÚ a zde
se seznamovali se zápisy a usneseními zastupitelstva;
Vaším krédem přece je dělat vše pro občany, a přesto tento základní požadavek občanů
nerespektujete;
k tomu uvádím, že
a) ne všichni občané mají možnost dostavit se na OÚ ve Vámi stanovených úředních
hodinách;
b) ne všichni občané mají potřebu setkat se s Vámi, nebo s dalšími zastupiteli;
c) pro většinu občanů je tento Vámi striktně nařízený postup zcela ponižující;
d) bylo to právě SNK a jeho stoupenci, zejména občan B. a občanka R., kteří po
předchozím zastupitelstvu naprosto nekompromisně požadovali zveřejňování usnesení
a zápisů na webových stránkách obce i na tzv. kamenné úřední desce.
2. a) Na základě jakého usnesení zastupitelstva obce (kdy byla tato kauza veřejně projednána
a zastupitelstvo vzalo v úvahu nesouhlasné názory občanů) byla odstraněna zděná
čekárna na autobusové zastávce v obci Milíře;
b) jakým způsobem se zastupitelstvo obce seznámilo v této záležitosti s míněním občanů,
zejména těch, kteří nesouhlasili s odstraněním této čekárny.
3. Tento bod z důvodů identifikace údajů žadatele nelze zveřejnit
4. Kdo je zodpovědný za jazykovou, zejména pravopisnou, stylistickou a interpunkční, úroveň
písemností OÚ a informací zveřejňovaných na webových stránkách obce.
5. Z jakých finančních prostředků bude financováno vybudování „dětského koutku“ v místě
bývalé autobusové zastávky a zda zastupitelstvo vůbec vzalo v úvahu názory občanů na

tento počin, zejména zda je vhodné přímo u nejfrekventovanější komunikace vytvořit pro
děti místo na hraní.
Žádám o doručení mnou žádaných informací v zákonem stanovené lhůtě.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo se zcela neoprávněně, bezdůvodně a nesmyslně
brání zveřejňování zápisů a usnesení ze svých jednání, i přestože mu toto bylo
několikrát doporučeno ze strany ministerstva vnitra i krajského úřadu (žádné zákonné
ustanovení jí toto neukládá), žádám na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím a v rámci zásady dobré správy dle zákona č. 500/2004Sb.,
správní řád, o neprodlené zaslání zápisů a usnesení ze všech jednání zastupitelstva obce
za období od července 2012 do současnosti – tedy do 9. zasedání zastupitelstva obce
včetně - a následně o pravidelné zasílání zápisů a usnesení z dalších jednání
zastupitelstva obce, a to v zákonem stanovené lhůtě do deseti dnů po konání jednání ZO,
počínaje 10. zasedáním ZO konaným dne 3. 12. 2013, na mou e-mailovou adresu.
___________________________________________________________________________

Odpověď ve věci žádosti o informace dle zákona č. 106/1999Sb., o
svobodném přístupu k informacím, a dle zákona č. 500/2004Sb.,
správní řád
k Vaší žádosti o informace dle zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím sděluji:
1. Zastupitelé Obce Milíře se při svém rozhodování v samostatné působnosti řídí
Zákonem o obcích č.128 / 2000Sb., v úplném znění /dále jen zákon/.
Zákon neukládá zveřejňovat na úřední desce zápisy ze zasedání zastupitelstva
obce ani usnesení z těchto zasedání. Využívají tak svého práva a zápisy s
usnesením nezveřejňují. Jak správně uvádíte MV i KÚ mohou v této oblasti
samosprávnému celku pouze doporučit.
a) Přestože starostka a místostarostka vykonávají svoji funkci jako neuvolněné,
jsou ochotny kdykoliv po domluvě s občanem se na OÚ Milíře dostavit i mimo
úřední hodiny a jakékoliv informace občanovi obce předat, nebo dát k
nahlédnutí;
b) zákon neupravuje jak má zastupitelstvo postupovat v případech, kdy se
občané nechtějí setkat se zastupiteli obce, kteří byli zvoleni ve volbách do
zastupitelstva obcí;
c) ze strany zastupitelů obce ani starostky obce není nařízen žádný striktní a
zcela ponižující postup;

d) jestliže Vámi jmenovaní občané obce požadovali po předchozím
zastupitelstvu zveřejňování usnesení a zápisů na webových stránkách obce i na
tzv. kamenné úřední desce. Občané obce vyjadřovali svůj názor. Bylo plně na
bývalém zastupitelstvu, jak se s těmito názory vypořádalo.
2. a) O záměru odstranit zděnou čekárnu, bylo jednáno na V. Zasedání
zastupitelstva obce Milíře dne 23.5.2013 a bylo přijato usnesení č.16/5/2013.
Zastupitelům obce není známá skutečnost, že by občané obce vyjadřovali při
rozhodování o záměru odstranění čekárny jakýkoliv nesouhlas. Tato informace
je pro nás nová a to pouze z Vašeho podání;
b) odstranění autobusové čekárny bylo projednáváno na zasedání zastupitelstva
obce, které bylo zveřejněno tak, jak ukládá zákon.
Občané se měli možnost k věci vyjádřit. Zastupitelé obce nezaznamenali před
přijetím usnesení žádný nesouhlas občanů Milířů, tak jak uvádíte.
3. K otázce č. 3 bylo vydáno rozhodnutí o částečném omítnutí žádosti, pod č.j.
47/14
4. Starostka obce je zodpovědná za informování veřejnosti o činnosti obce.
Zákon neukládá zodpovědnost za jazykovou, pravopisnou, stylistickou a
interpunkční úroveň písemností.
5. Vybudování odpočinkového místa pro děti bude financováno z finančních
prostředků obce, zároveň je zažádáno o dotaci od RO SZIF České Budějovice, z
programu rozvoje venkova ČR. Zastupitelé využili svého práva v samostatné
působnosti a usnesením č. 16/5/2013 ze dne 23. 5. 2013 bylo přijato vybudování
odpočinkového místa. Usnesení bylo přijato až po diskusi občanů obce k tomuto
projednávanému bodu. Ze strany občanů obce nebyl v době projednávání
zaznamenán žádný negativní názor. Bezpečnost dětí z důvodu frekventované
komunikace bude zajištěna.
Závěrem si dovolíme poznamenat, že práva a povinnosti zastupitelů jsou
uvedeny v Zákoně o obcích. Tato práva zastupitelé Milířů využívají, stejně tak
jako povinnosti plní.
Elektronicky Vám budou zaslány zápisy a usnesení tak jak žádáte
Závěrem si Vás dovolíme informovat, že zastupitelé obce svá příští usnesení
Zastupitelstva obce Milíře budou uveřejňovat na úřední desku obce. Zápisy s
ohledem na nutnost dodržení anonymity osobních údajů uveřejňována nadále
nebudou. K dalšímu pravidelnému zasílání zápisů a usnesení z dalších jednání
ZO, si Vás dovolím upozornit na § 2, odst. 4 zákona 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Zpracovala Zlata Tejmlová, starostka obce Milíře

