MĚSTO LÁZNĚ BOHDANEČ
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč

Datum:
Číslo jednací:
Vyřizuje:
Počet listů / příloh:
Spis. znak / skart. lhůta:

18. 3. 2019
MULB/01420/2019/OSMRM/MBi
1/4
80.1 / S/5

Sdělení o poskytnutí informace
Městský úřad Lázně Bohdaneč, jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) v souladu s ustanovením § 2 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999
Sb.“), obdržel dne 16. 1. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Ve své žádosti požadujete následující informace:
1. kopie veškerých podkladů, včetně faktury dodavatele a včetně náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a náležitostí dle platné Směrnice pro oběh účetních dokladů, na
základě kterých byla dne 26. 3. 2018 provedena platba poř. č. 471 ve výši 21 780,00 Kč
detailněji upřesněné dne 25. 1. 2019
1) o jaký výdaj dle § 9 zákona č. 250/2000 Sb., se v daném případě jedná
2) kdy a kterým usnesením zastupitelstva města byly schváleny výdaje, do kterých byla tato platba zahrnuta
3) jaký je účel rozpočtových prostředků, ze kterých byla tato platba uhrazena, požaduji doložit a prokázat tento
účel usnesením orgánu města
Kopie dokladů, prokazující splnění veškerých požadavků na provedení hospodářských operací dle směrnice města pro
oběh účetních dokladů:
1) kopie dokladu prokazujícího provedení příslušných kontrol finanční operace příkazcem, kopie dokladů o tom, že
hospodářská operace odpovídá zásadě efektivního a hospodárného nakládání s finančními prostředky města (z
odstavce 2.4.2 směrnice „O všech provedených operacích a kontrolách bude proveden průkazný záznam“.)
2) kopie dokladů, prokazujících soulad uskutečněné operace se stanovenými úkoly a cíli orgánů města, dodržení
kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
3) kopii dokladu, prokazující, kdo, kdy a v jaké pozici (příkazce, správce rozpočtu …) hospodářskou operaci
schválil
4) kopii faktury dodavatele, kopii likvidačního listu faktury
5) kopii veškerých dokladů, které potvrzují správnost a nárokovost fakturované částky.
Dále žádáte kopie veškerých důvodových zpráv, zápisů z jednání a usnesení rady města, či zastupitelstva města, které
svědčí o tom, že výsledky zaplacené služby byly předloženy orgánům města k projednání a o tom, že orgány města je
skutečně projednaly a přijaly na jejich základě konkrétní usnesení.
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Informace jsou požadovány v elektronické podobě na e-mailovou adresu.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme požadované informace
k bodům 2) a 3) první části žádosti a k bodu 4) druhé části žádosti.
Rozpočet na rok 2017 byl schvalován 7. prosince 2016 na Zastupitelstvu města. Usnesením č. 14.11 byly schváleny jak
příjmy, tak výdaje pro rok 2017. Požadovaná platba byla uhrazena z položky Poradenské a právní služby. Tato položka
byla v podkladech pro schválení rozpočtu stanovena pro výdaje na Poradenské a právní služby k využití v roce 2017.
Přílohou tohoto Sdělení je zápis z jednání zastupitelstva města a usnesení zastupitelstva města ze dne
7. prosince 2016, tedy dokument, kterým byly schváleny plánované výdaje na rok 2017, do kterých byla zahrnuta
položka pro výdaje na Poradenské a právní služby, aniž by bylo plánováno konkrétní využití na konkrétní služby či
pomoc. Tímto povinný subjekt považuje za vyřízenou i stížnost, která byla součástí odvolání ze dne 15. 2. 2019,
evidovaného pod č.j. MULB/00912/2019.
K bodu 4) poskytujeme kopii faktury a kopii likvidačního lístku faktury – v příloze.
Likvidační lístek faktury obsahuje informace, týkající se splnění požadavků na provedení hospodářských operací dle
směrnice města pro oběh účetních dokladů – tj. odpovídá na otázky druhé poloviny žádosti – tj. 1) – 5).
Povinný subjekt sděluje, že byl nucen podle § 8 a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., Rozhodnutím
č.j. MULB/01422/2019/OSMRM/MBi ze dne 18. 3. 2019 žádost o informace ze dne 16. 1. 2019 v části odmítnout.
Důvodem odmítnutí je skutečnost, že požadované poskytnuté dokumenty obsahují osobní údaje chráněné podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proto
v dokumentech, které jsou poskytovány na základě předmětné žádosti, byly v souladu s ustanovením § 8 zákona
č. 106/1999 Sb. anonymizovány osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Kopie usnesení zastupitelstva města ze dne 7. 12. 2016
Kopie zápisu zastupitelstva města ze dne 7. 12. 2016
Kopie faktury č. 471
Kopie likvidačního lístku faktury č. 471
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