OBEC MILÍŘE
Milíře 140, 347 01 Tachov 1
Tel. : +420 374 783 535, IČO: 00573639, KB č.ú. 6420401/0100
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím č.j. 19/14
Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím,
a dle zákona č. 500/2004Sb., správní řád

Dle výše uvedeného zákona žádám o poskytnutí informací:
1. kolik zaměstnanců a na jakých pracovních pozicích zaměstnává Obecní úřad Milíře;
2. kdo vykonává agendu hospodaření obce, resp. zaměstnává-li OÚ úředníka – účetní
dle platné pracovní smlouvy a na jaký pracovní úvazek – plný, zkrácený;
3. od jakého data případně má tento zaměstnanec sjednanou platnou pracovní smlouvu a zda
je tato pracovní smlouva sjednána na dobu určitou, či neurčitou;
4. z jakého důvodu nejsou na webových stránkách OÚ v sekci „povinné informace“
zveřejněni všichni členové kontrolního výboru a finančního výboru;
5. z jakého důvodu jsou v plánu jednání ZO uvedeny termíny 27. 11.2014 a 18. 12. 2014,
když je velmi pravděpodobné, že se v říjnu 2014 budou konat volby do obecních
zastupitelstev;
6. kdy byl zastupitelstvem obce projednán a schválen „Organizační řád“ zveřejněný na
webových stránkách OÚ dne 13. 1. 2014;
7. z jakého důvodu byl porušen zákon č. 128/2000Sb., o obcích, když zápis z jednání
zastupitelstva konaného 19. 12. 2013 byl údajně pořízen 23. 12. 2013, ale zveřejněn na
elektronické desce OÚ Milíře byl až 10. 1. 2014;
8. z jakého důvodu mi dosud i přes slib daný starostkou obce nebyl doručen zápis z 11.
veřejného zasedání ZO a nebyla vyřízena moje stížnost ze dne 30. 12. 2013.
___________________________________________________________________________

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 žádosti o informace dle zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím Vám sděluji:

1. OÚ Milíře má v současné době dva zaměstnance, jeden na dobu
neurčitou-dělnické práce, druhý na dobu určitou- nižší administrativní
práce, dotovaný úřadem práce.
2. OÚ Milíře nezaměstnává žádnou účetní, obci zpracovává účetnictví
účetní firma. OÚ Milíře nemá jiné zaměstnance, viz. bod 1.
3. Viz. bod 2
4. Za upozornění, že na webových stránkách OÚ Milíře, v sekci
povinné informace nejsou zveřejněni všichni členové finančního a
kontrolního výboru děkujeme. Bude doplněno.
5. V plánu zasedání ZO na rok 2014 jsou uvedeny termíny jako
předpokládané, v usn.č.5/11/2013 je uvedeno, že ZO má právo na
změnu termínů podle aktuálních záležitostí. Může tedy datum
posouvat, samozřejmě tak, jak bude danému zastupitelstvu vyhovovat.
Není znám datum konání voleb. Je tedy hypoteticky možné, že konání
voleb bude koncem října, pak nic nebrání tomu, aby se ZO konalo
např. 25.10.2014 místo plánovaného 27.11.2014. K plánovanému datu
18.12.2014 – předpokládaný termín ZO, byl stanoven z důvodu
nutnosti schválení rozpočtu obce na rok 2015. Bude opravdu na nově
zvoleném zastupitelstvu, zda tento termín bude dodržen, případně
změněn. Je na budoucích zástupcích obce, kteří budou zvoleni v
řádných volbách do zastupitelstva obce, zda tyto termíny budou
dodrženy, případně posunuty.
6. V souladu se zákonem č.128/2000Sb o obcích (obecním zřízení) v
platném znění,§ 102, odst. 2, písm. o, dále § 99,odst.2 a 102,odst.4,
Organizační řád obce neschvaluje zastupitelstvo obce. Tuto pravomoc
v naší obci vykonává starostka obce.
7. Zápis z jednání zastupitelstva konaného 19.12.2013 byl pořízen v
zákonné lhůtě a v žádném případě nebyl uveřejněn na elektronicky
vedené úřední desce, tak jak uvádíte. Na této desce, stejně tak jako
kamenné desce, je uveřejněno Usnesení z XI. zasedání zastupitelstva
OÚ Milíře z 19.12.2013, zákon o obcích 128/2000 Sb. toto nenařizuje

a neukládá. Zákon o obcích neukládá lhůtu pro zveřejnění usnesení.
Mohu Vás tedy ubezpečit, že zákon o obcích porušen nebyl.
8. V odpovědi z 11.12.2013 bylo uvedeno, že Vám budou zaslány
zápisy a usnesení tak jak žádáte. Nebylo napsáno, že Vám budou
zasílány. S odvoláním na § 2, odst.4, zákona 106/1999Sb., o
svobodném přístupu k informací. Nebudu se k tomuto blíže vyjadřovat,
jelikož jste v uvedené záležitosti podávala stížnost, kterou v současné
době řeší kompetentní orgán.
Zpracovala Zlata Tejmlová, starostka obce Milíře

