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. 38/14
Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím,
a dle zákona č. 500/2004Sb., správní řád
Na základě výše uvedených zákonů žádám o zaslání zápisu z jednání zastupitelstva obce Milíře
konaného dne 19. 12. 2013.
Předem Vám vřele děkuji.
K Vašemu vyřízení mé žádosti o poskytnutí informací ze dne 15. 1. 2014 a doručenému mně dne 22.
1. 2014 uvádím tyto námitky:
1. v záhlaví sdělení je uvedeno datum vyřízení 14. 12. 2013;
toto datum je však zcela absurdní, jelikož sdělení se týká mimo jiné události konané dne 19. 12.
2013 – bod č. 7 – tedy je zcela nepravděpodobné, že moje žádost o poskytnutí informací byla
vyřizována 5 dní před konáním této události;
2. rozhodně nemohu souhlasit s Vaším tvrzením, cituji:
„…v žádném případě nebyl uveřejněn na elektronicky vedené úřední desce, tak jak uvádíte.“,
(cituji bod své žádosti:
„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),
protože výpis z elektronické desky jednoznačně potvrzuje termín vložení uvedené informace:
Usnesení XI. ZO 19.12.2013

Vyvěšeno: 10. 1. 2014

Datum sejmutí:
Zodpovídá: Správce Webu
---------------------------------------------------------------------Vyhlášky
Název
Vyvěšeno
Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška č.5/2013
13.1.2014
Obecně závazná vyhláška č.3/2013
10.1.2014
Obecně závazná vyhláška č. 4/2013
10.1.2014
Obecně závazná vyhláška č.1/2013
10.1.2014
Směrnice
Název
Vyvěšeno
Nařízení vlády č. 146/2003Sb. Státní fond rozvoje bydlení
03.1.2011
Směrnice č. 5 pro pronájem bytů ve vlastnictví obce Milíře
24.3.2009
Usnesení
Název
Vyvěšeno
Datum sejmutí
Usnesení XI. ZO 19.12.2013 10.1.2014
Rozpočet obce

Datum sejmutí

Název
Vyvěšeno
Datum sejmutí
Rozpočtový výhled 2013-2015 10.1.2014
Rozpočtový výhled 2010
10.1.2014
Rozpočet na rok 2011 - příjmy 10.1.2014
Rozpocet na rok 2011 - výdaje 10.1.2014
Rozpočtový vyhled 2011
10.1.2014
Rozpočet 2012 příjmy
10.1.2014
Rozpočet 2012 - výdaje
10.1.2014
Rozpočet 2013 – Příjmy
10.1.2014
Rozpočet 2013 - Výdaje
10.1.2014
Aktuální informace
Název
Vyvěšeno
Oznámení o konání I. zasedání ZO Milíře 2014
22.1.2014
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
16.1.2014
Jízdní řád Tachov - Milíře, Zadní Milíře
15.1.2014
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ÚŘEDNÍCH HODIN
15.1.2014
Krajská veterinární správa-zdravotní zkoušky u hosp.zvířat
15.1.2014
Hledá se fenka, jméno-KALMEN
15.1.2014
Veřejná nabídka pozemků SPÚ
15.1.2014
Organizační řád
13.1.2014
Řád veřejného pohřebiště
13.1.2014

Datum sejmutí
31.1.2014
01.2.2014

31.1.2014
31.1.2014
17.2.2014

Na základě výše uvedeného výpisu z webových stránek obce Milíře Vám pro příště doporučuji
serióznější a vážnější přístup k vyřizování záležitostí, a to zejména se zřetelem k objektivně existující,
a tudíž nepopíratelné realitě, a oproštění se od vlastních domněnek, neboť budete-li i nadále vycházet
pouze z nich bez ověření si skutečných faktů, vyvstává nebezpečí poskytování z Vaší strany
nepravdivých, zkreslených či mylných informací, tedy celkově nedůvěryhodných sdělení, což by
zbavilo zastupitele, starostku i celkově obecní úřad důvěryhodnosti. Řešení situací – případů - na
základě domněnek by mělo za následek úmyslné x neúmyslné (?) poskytování nepravdivých informací
se všemi možnými důsledky pro Vás z toho vyplývajícími.
__________________________________________________________________________________

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:
bude Vám emailovou poštou odeslán naskenovaný Zápis z XI. zasedání
zastupitelstva obce Milíře konaného dne 19.12.2013.
K bodu 1,
správně poukazuje na chybné uvedení data v odpovědi OÚ Milíře z 22. 1.2014,
tj. datum 14.12.2013. K tomuto nelze jinak, než konstatovat, že došlo k písařské
chybě, správný datum má být 22.1.2014. Pro tvrzení pravdivosti uvádím, že

odeslaná odpověď, pod čj. 19/14, která byla přílohou tohoto emailu psaná v
programu Word office, byla podepsána starostkou, elektronickým podpisem
s datem vytvoření 22.1.2014.
K bodu 2,
opět nesouhlasíte s naším tvrzením týkajícího se bodu 7, odpovědi z 22.1.2014. V
podání ze dne 15.1.2014, bod 7 - požaduje zdůvodnění, z jakého důvodu byl
porušen zákon o obcích. Porušení spatřujete v tom, že zápis z jednání
zastupitelstva konaného 19.12.2013 byl pořízen 23.12.2013, ale zveřejněn na
elektronické desce OÚ Milíře až 10.1.2014.
K tomuto uvádím:
OÚ Milíře stále trvá na původním tvrzení a to, že nebyl porušen zákon o
obcích, tak jak Vám bylo odpovězeno již v písemnosti z 22.1.2014. OÚ Milíře
nezveřejnil na elektronicky vedené úřední desce ani na kamenné úřední desce
zápis ze zasedání zastupitelstva. Byl zveřejněn pouze výpis usnesení ze zápisu
ZO Milíře konaného dne 19.12.2013.– nazváno Usnesení XI. ZO 19.12.2013.
Znovu Vás tedy ubezpečuji, že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích porušen nebyl.
Pro vysvětlení,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, nestanovuje povinnost zveřejňovat na
kamenné a elektronicky vedené úřední desce zápisy ze zasedání zastupitelstva
ani výpisy usnesení ze zápisu ZO. V souladu s ustanovením § 95 odst. 2 zákona o
obcích, je obec povinna zápis ze zasedání zastupitelstva pořídit v zákonem
stanovené lhůtě (do 10 dnů po skončení zasedání) a zápis uložit na obecním
úřadě k nahlédnutí. Ostatně tzv. výpis usnesení ze zápisu ZO obec není povinna
ani zhotovovat, neboť přijatá usnesení jsou ze zákona povinnou součástí zápisu
ze zasedání zastupitelstva obce.
Zpracovala Zlata Tejmlová, starostka obce Milíře

