Zápis z 3. zasedání kontrolního výboru
dne 29.5.2019 /Langrova síň- začátek 15,30-ukončení 17,15 /
Přítomnost
Předseda:

Ing. Miloš Karafiát

Členové:

Ing. Jiří Mařák, Ing. Jaroslav Kvapil, Miroslav Petržílek, Lukáš Kudla

Tajemník:

Ing. Taťána Maňhalová

Hosté:

nebyli přizváni

Program:1/ Kontrola nesplněných usnesení ZM+RM z minulých období do 31.12.2018
2/ Kontrola plnění usnesení RM k 20.5.2019
3/ Kontrola plnění usnesení ZM k 20.5.2019
4/ Úprava Zápisu z 2. zasedání KV
5/ Podnět pana Štěpánka z 1.3.2019
Předseda výboru konstatoval, že členové výboru obdrželi podklady pro jednání elektronicky
dne 27.5. 2019.
Postupně byl projednáván obsah podkladů č.1- č.5 takto :

1/ Plnění usnesení RM+ZM z minulých období do 31. 12. 2018
Usnesení RM ze dne 16. 4. 2014
90.17 Ukládá zajistit úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace ve výši 50 000 Kč
společností TVM REAL s.r.o. Z: Ing. Mede, vedoucí ORM, T: po předání díla.

Jedná se o změnu územního plánu (lokalita mezi Bohdanečským rybníkem a Opatovickým
kanálem – změna 1B), pořizovatelem je MmP odbor hlavního architekta, dodavatelem projektu
firma Žaluda. Zmíněná lokalita byla dodatečně zahrnuta do změny 1C a tato není v současné
době ještě dokončena.
Usnesení trvá.
Usnesení RM ze dne 3. 9. 2014
100.13 Ukládá po vyhodnocení podnikatelského záměru paní Macákové předložit nabídku TVM REAL
s.r.o. na odprodej pozemku p. č. 942 na jednání zastupitelstva města. Z: Ing. Mede, vedoucí
ORM, T: do 31. 12. 2014.

Bude řešeno až po zpracování změny územního plánu. Viz kontrolované usnesení 90.17.
Usnesení trvá.
Usnesení RM ze dne 10. 10. 2018

103.14
Ukládá OSMRM zajistit přefakturaci nákladů na pořízení změny č. III Územního plánu Lázně Bohdaneč
v ceně Kč 24 600 bez DPH, navrhovateli změny Petru Tesařovi. Z: Jan Brožek, vedoucí OSMRM, T:
před vložením do iLAS.

Pořízení územní změny stále pokračuje a není dokončeno.
Usnesení trvá.
Usnesení RM ze dne 5. 12. 2018
3.27
Ukládá OSMRM činit kroky k získání dotace na oplocení hřiště na plážový volejbal Na Lužci. Z: J.
Brožek, vedoucí OSMRM, T: ihned.
Splněno:
RM dne 22. 5. 2019:
- schválila smlouvu o poskytnutí dotace na částku 130 tis. Kč z rozpočtu Pardubického kraje
- schválila smlouvu o dílo se společností Ploty Pardubice s.r.o. na realizaci oplocení hřiště.
Usnesení splněno.

ZM 13. 12. 2017
20.7

Ukládá použít pro zadání dalších stupňů projektové dokumentace Studii –Tělocvična Lázně
Bohdaneč, listopad 2017 zpracovanou Hradeckou projekční a developerskou kanceláří s.r.o.
Přípravné práce organizovat tak, aby cena projektové dokumentace nepřesáhla částku 1,5 mil.
Kč včetně DPH a maximální celková cena díla dle projektové dokumentace nepřesáhla částku
55 mil. Kč včetně DPH dle cenové soustavy ÚRS Praha a.s. v aktuálním znění. Projektová
dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení bude předána do 20.4.2018,
prováděcí dokumentace včetně podkladů pro výběr dodavatele bude předána do 30.6.2018 a
předání staveniště dodavateli proběhne v září 2018. Z: Ing. Bc. Vladimír Šebek, místostarosta,
T: září 2018.
Písemné vyjádření odmítl p.Šebek poskytnout.
RM 14.2. 2018
85.24
Ukládá místostarostovi města zajistit, aby strážníci MP LB, kteří budou mít zájem, písemně předložili
své návrhy na komplexní řešení výkonu činnosti MP LB. Z: Ing. Šebek, T: do 23.2.2018.

Písemné vyjádření odmítl p.Šebek poskytnout.

2/ Plnění usnesení z jednání rady města k 20. 5. 2019
9. 1. 2019
5.4
Ukládá předsedovi dopravní komise RNDr. Pavlu Heřmanovi, ve lhůtě do 30. 03. 2019 posoudit
stávající projekt renovace povrchu vozovky v ulici Dukelská, včetně chodníků a dalšího příslušenství,
např. osvětlení, odvodnění apod., zda odpovídá současným technickým požadavkům a řeší dopravní
situaci včetně parkovacích stání s ohledem na bezpečnost účastníků silničního provozu vč. chodců. Dále
posoudit ve lhůtě do 28. 02. 2019, zda nejsou nějaké technické překážky pro dokončení části chodníku
v ul. Spojovací a Lipová před č.p. 530 a v oblasti chodníků dále určit, které chodníky, nebo jejich části
mohou být zařazeny pro aktuální opravy v letošním roce v rozsahu oprav zvládnutelných 2 zaměstnanci.
A posoudit ve lhůtě do 28. 02. 2019, požadavek obyvatel domu Pernštýnská 225 na parkování. Z: RNDr.
Pavel Heřman, T: 30.3.2019.

Návrh usnesení č. 5 KV: KV ukládá vyžádat vyjádření k plnění usnesení č. 5.4 od p.
Heřmana.
Z: předseda KV
Hlasování: pro 5

5.5
Ukládá předsedkyni komise stavební, bytové, pro odpady a ŽP Ing. Tereze Novotné ve lhůtě do 28. 02.
2019 posoudit možnost využití vnitřních prostor přízemí čp. 41, kdy v části dříve pro klienty Pošty,
věčně prostoru za přepážkou směrem do dvora bude MIC (tj. všechny okna směr do náměstí) a
v ostatních místnostech bude Knihovna. Jedná se zejména o požadavek na sloučení prostoru úpravou
příček, kde je to možné. Navrhnout možnosti ochrany zdiva před vzlínáním vlhkosti. Dále posoudit stav
střechy na šatnami ZŠ na náměstí, případně stanovit rozsah opravy. Z: Ing. Tereza Novotná, T:
28.2.2019.

Návrh usnesení č. 6 KV: KV ukládá vyžádat vyjádření k plnění usnesení č. 5.5 od p.
Novotné
Z: předseda KV
Hlasování: pro 5

5.6
Ukládá předsedkyni Lázeňské, kulturní a sportovní komise Ing. Viole Ottové navrhnout ve lhůtě do 30.
04. 2019 inovaci Městských hudebních slavností na rok 2020 se zaměřením na využití prostor sálu
Sokolovny pro cca 2 akce. Zajistit průběžně v roce 2019 koordinaci termínů kulturních a dalších
veřejných akcí ve městě s jinými subjekty pořádající podobné akce, zejména LL LB a SK LB. Prověřit

ve lhůtě do 30. 04. 2019 stav přípravy nového Statutu Lázeňského místa. Z: Ing. Viola Ottová, T:
30.4.2019.

Návrh usnesení č. 7 KV: KV ukládá vyžádat vyjádření k plnění usnesení č. 5.6 od p.
Ottové
Z: předseda KV
Hlasování: pro 5
16. 1. 2019
6.7
Ukládá OSMRM zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 813/41 a 813/19. Z: J.Brožek, T: 18.1.2019.

Záměr prodeje pozemku p.č. 813/41 a 813/19 byl od 18. 1. do 5. 2. 2019 vyvěšen na úřední
desce. Usnesení splněno.
6.14
Ukládá MěÚ předložit ke schválení smlouvu na zajištění IT služeb s firmou Vertix, s. r. o., Pardubice.,
Z: Ing. Maňhalová, tajemnice, T: 30.1.2019.
Splněno na jednání 30. 1. 2019 – viz usnesení č. 7.17.
Usnesení splněno.

30. 1. 2019
7.6
Ukládá OSMRM připravit návrh na realizaci osvětlení přechodu na křižovatce ulic – Spojovací – Pod
Břízkami.
Z: J. Brožek, T: 27.2.2019.
Nabídka Elprom z 8.2.2019, objednáno 8.3.2019, realizace převzata 30.4.2019.
Usnesení splněno.

7.20
Ukládá městskému úřadu upravit a předložit ke schválení veškeré interní předpisy a směrnice města
tak, aby objednávky městského úřadu přesahující finanční limit 20.000 Kč bez DPH schvaloval vždy
starosta města.
Z: Ing. Maňhalová, tajemník, T: 27.2. 2019.
Předloženo na jednání 27. 2. 2019 – bylo staženo (viz zápis). Dále předloženo 13. 3. 2019 – viz
usnesení č. 10. 9 a 10.21. Splněno
. Usnesení splněno.

13. 2. 2019
8.22

Ukládá Školské komisi vypracovat plán nutných krátkodobých a dlouhodobých investic a opatření,
které zajistí provoz a rozvoj Základní a mateřské školy Lázně Bohdaneč. Z: Předseda Mgr. Červený,
T: 30.6.2019.

Návrh usnesení č. 8 KV: KV ukládá vyžádat vyjádření k plnění usnesení č. 8.22 od p.
Červeného
Z: předseda KV
Hlasování: pro 5
27. 2. 2019
9.9
Ukládá SmLB provést práce v ul. Pod Břízami na sloupech veřejného osvětlení směřující k zajištění
bezpečnosti občanů. Z: Ing. Doležel, ředitel SmLB, T: 30.4.2019.
Usnesení splněno.
9.22
Ukládá odeslat oznámení o projednání žádosti žadatelům, kteří podali žádost o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu Města Lázně Bohdaneč v 1. kole roku 2019. Z: J. Brožek, vedoucí OSMRM, T:
22. 3. 2019.

Oznámení o projednání žádostí rozeslány v týdnu do 8.3.2019.
Usnesení splněno.
13. 3. 2019
10.18
Schvaluje Zápis o vyřazení majetku č. 1/2019 dle zprávy likvidační komise ze dne 28.02.2019 v
celkové výši 259 518,40 Kč a souhlasí s prodejem nevyužitelného majetku dle důvodové zprávy a
ukládá zveřejnit informaci o prodeji na úřední desce. Z: Ing. Paukovičová, vedoucí HSO, T: 22. 3.
2019.
Zveřejněno od 22.03.2019 do 30.04.2019.
Usnesení splněno.
10.20
Na návrh likvidační komise u zápisů o vyřazení majetku č. 8, 9, 10, 15 a 16/2018, souhlasí s postupem
a prodejem nevyužitelného majetku dle důvodové zprávy a ukládá zveřejnit informaci o prodeji na
úřední desce. Z: Ing. Paukovičová, vedoucí HSO, T: 22. 3. 2019.
Zveřejněno od 22.03.2019 do 30.04.2019.
Usnesení splněno.
10. 4. 2019
12.12
Ukládá městskému úřadu dočasně pozastavit další činnosti u investiční akce „Truhličky“ až do
příštího jednání zastupitelstva města. Z: Ing. Maňhalová, tajemnice, T: příští jednání ZM.

Pozastaveno e-mailem dne 12.4.2019.
Usnesení splněno.

24. 4. 2019
13.12
Ukládá OSMRM zadat zpracování kvalifikovaného odhadu investičních nákladů na PD a realizaci pro
rekonstrukci ulice Dukelská a V Lískách. Z: Jan Brožek, T: 20.5.2019.

Objednáno 26.4.2019, dodáno 20.5.2019, RM předloženo 22.5.2019.
Usnesení splněno.

6. 5. 2019

14.5
Ukládá starostovi podat Policii ČR oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl
spáchán trestný čin sprejerství a poškozování cizí věci. Z: starosta, T: do 10.5.2019.
Návrh usnesení č. 9 KV: KV ukládá vyžádat vyjádření k plnění usnesení č. 14.5 od p.
Šebka
Z: předseda KV
Hlasování: pro 5

3/ Plnění usnesení z jednání zastupitelstva k 20. 5. 2019
11. 3. 2019
3.21
Nebere na vědomí zprávu KV a ukládá ji KV přepracovat tak, aby její znění bylo v souladu
s aktuálně platným Jednacím řádem KV a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o
obcích a platným občanským zákoníkem. Z: předseda KV, T: do příštího jednání ZM.

Usnesení trvá
3.22
Ukládá KV provést kontrolu dodržování ustanovení § 119, odst. 3, písmeno c) zákona č.
128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně ve smyslu dopisu občana města
Lázně Bohdaneč pana
Ing. Ladislava Štěpánka ze dne 1. 3. 2019 vedeného pod
číslem jednacím MULB/1157/2019. Z: předseda KV, T: do příštího jednání ZM.
Usnesení trvá

4/ Úprava Zápisu z 2. zasedání KV
Upravený Zápis z 2. zasedání KV je obsažen v příloze č.2 .

5/ Podnět pana Štěpánka z 1.3.2019

Zápis z provedené kontroly kontrolního výboru Města Lázně Bohdaneč
Usnesením 3.22 ze dne 11.3.2019 byl uložen tento úkol:
Ukládá KV provést kontrolu dodržování ustanovení § 119, odst. 3, písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně ve smyslu dopisu občana města Lázně Bohdaneč L. Š. ze
dne 1. 3. 2019 vedeného pod číslem jednacím MULB/1157/2019. Z: předseda KV, T: do příštího jednání
ZM.
Kontrolu dle usnesení provedli:
Ing. Miloš Karafiát – předseda KV
Ing. Jiří Mařák – člen KV
Za Městský úřad se kontroly účastnily:
Ing. Taťána Maňhalová – tajemnice
Ing. Miroslava Bišková – pracovnice odboru správy a rozvoje města
Kontrola byla zahájena 1.4.2019 jednáním u tajemnice Ing. Maňhalové.
Zjištěné skutečnosti a závěry
ad 1)
Pisatel LŠ v dopisu uvádí, že jím konkretizovaná platba z účtu MěÚ Lázně Bohdaneč (dále v textu jen
MěÚ) nebyla provedena v souladu s vnitřními předpisy o oběhu dokladů. LŠ přesně identifikuje u
napadené platby její pořadové číslo, částku i IČ subjektu ve prospěch kterého byla platba provedena.
KV si nechal předložit veškerou korespondenci týkající se tohoto podnětu.
Dne 16.1.2019 požádal LŠ o poskytnutí informací týkajících se platby poř. č. 471 ve výši 21.780,-Kč.
Jelikož MěÚ vyhodnotil žádost jako ne zcela srozumitelnou, zaslal žadateli výzvu č.j.
MULB/00283/2019/OSMRM/MBi, k upřesnění žádosti.
Dne 24.1.2019LŠ svou žádost upřesnil.
Dne 5.2.2019 MěÚ svým rozhodnutím č.j. MULB/00490/2019/OSMRM/MBi částečně odmítnul žádost
o informaci a rozhodnul tak, že poskytnul odpovědi na dotazy č. 1, 2 a 3 a k tomu byly poskytnuty
fotokopie faktury. Ke stejné věci byly, na základě dřívějších žádostí, poskytnuty LŠ související
dokumenty:
a) příkazní smlouva č. 1/2017-00039
b) výpis plateb, které město poskytlo k plnění příkazní smlouvy č. 1/2017-00039
c) důvodová zpráva předložená radě města dne 15.3.2017 k projednání bodu č. 19
Dne 18.3.2019 Odeslal MěÚ na adresu LŠ sdělení o poskytnutí informace č.j.
MULB/01420/2019/OSMRM/MBi, ve kterém znovu zdůvodňuje odpovědi na dotazy uvedené v bodech

2) a 3) dopisu LŠ. K bodu 4) druhé části dotazu byly poskytnuty kopie faktury a kopie likvidačního lístku
a tím bylo zároveň odpovězeno na otázky druhé poloviny žádosti pod body 1) – 5).

Závěr:
kontrolou bylo zjištěno, že na dotazy LŠ bylo odpovězeno v několika krocích a úplně. Dokumenty,
které obsahovaly osobní údaje chráněné podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
byly před poskytnutím anonymizovány.

ad 2)
Ve druhém bodu dopisu LŠ upozorňuje na to, že starosta opakovaně porušuje zákon 106/1999 Sb o
svobodném přístupu k informacím, jedná bez vědomí zastupitelů a zneužívá svého postavení při
prosazování svých osobních zájmů. Celý druhý bod dopisu se týká trestního oznámení, které bylo
podáno na neznámého pachatele, nebo více pachatelů podezřelých z „porušení povinnosti při správě
cizího majetku“ podle ust. § 220 trestního zákoníku či „porušení povinnosti při správě cizího majetku
z nedbalosti“ podle ust. § 221 trestního zákoníku. Trestný čin měl spáchat neznámý pachatel, nebo více
pachatelů z pozice odpovědné osoby jednající za město Lázně Bohdaneč v rámci investiční akce týkající
se příprav výstavby sportovní haly u základní školy. KV si nechal předložit dokumenty, které se
uvedeného týkají a z nich chronologicky uvádí:
Dne 4.4.2018 bylo prostřednictvím Okresního státního zastupitelství v Pardubicích předáno pardubické
součásti Policie ČR, KŘP Pardubického kraje, odd. hospodářské kriminality SKPV, ÚO Pardubice písemné
trestní oznámení Ing. et Bc. Vladimíra Šebka z pozice místostarosty města Lázně Bohdaneč. (zdroj
Usnesení PČR Pardubice ze dne 24.10.2018).
MěÚ nemá k dispozici text trestního oznámení, což potvrzuje i ve svém rozhodnutí ze dne 28.1.2019
č.j. MULB/00499/2019/OSMRM/MBi.
Dne 25.10.2018 obdrželo Město Lázně Bohdaneč, jako poškozený, usnesení Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, oddělení hospodářské kriminality SKPV
č.j. KRPE-28298-64/TČ-2018-170681, kterým, podle § 159a odst. 1 trestního řádu odkládá trestní věc
podezření ze spáchání zločinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst.
3 trestního zákoníku. Stížnost proti tomuto usnesení může podat poškozený do tří dnů od doručení.
Dne 4.12.2018 podal starosta Ing. Bc Vladimír Šebek, prostřednictvím Policie ČR, stížnost proti
rozhodnutí policejního orgánu o odložení věci č.j. MULB/04929/2018, k Okresnímu státnímu
zastupitelství v Pardubicích.
Občan LŠ požádal 3.12.2018MěÚo poskytnutí informací
-

Poskytnutí kopie sdělení, kterým Policie ČR informovala město Lázně Bohdaneč o podání
trestního oznámení
Poskytnutí kopie tohoto trestního oznámení
Poskytnutí kopie usnesení policie ČR o odložení věci.

MěÚ svým rozhodnutím ze dne 17.12.2018, č.j. MULB/05610/2018/OSMRM/MBi odmítlo informace
poskytnout.
LŠ, jako odmítnutý žadatel o informace, podal dne 21.12.2018 ke krajskému úřadu odvolání, kterému
krajský úřad vyhověl, rozhodnutí MěÚč.j. MULB/05610/2018/OSMRM/MBi zrušil a věc vrátil MěÚ
k novému projednání.
MěÚ svým rozhodnutím ze dne 28.1.2018 č.j. MULB/00499/2019/OSMRM/MBi opakovaně odmítl
poskytnout LŠ požadované informace a v odůvodnění, mimo jiné, uvádí: Povinný subjekt k novému
projednání uvádí, že trestní oznámení bylo podáno Ing. Vladimírem Šebkem, který sám předal
písemnost k poštovní přepravě pod svým jménem a svou adresou bydliště a na svoje náklady, tím
povinný nemá k dispozici text trestního oznámení.
LŠ podal dne 31.1.2019 ke krajskému úřadu odvolání proti usnesení MěÚ ze dne 28.1.2018 č.j.
MULB/00499/2019/OSMRM/MBi. Krajský úřad odvolání vyhověl a rozhodnutí MěÚ zrušil a vrátil věc
k novému projednání. (zdroj: rozhodnutí MěÚ ze dne 7.3.2019)
Dne 5.2.2019 zaslal MěÚ občanovi LŠ své rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci č.j.
MULB/00491/2019/OSMRM/MBi, ve kterém sdělilo, že Město Lázně Bohdaneč podalo stížnost proti
usnesení PČR o odložení věci.
Dne 7.3.2019vydal MěÚ rozhodnutí, ve kterém opakovaně odmítá poskytnutí informací, jak byly
požadovány LŠ dopisem ze dne 3.12.2018. Důvodem odmítnutí podání informací je probíhající trestní
řízení.
Dne 12.3.2019 vydalo Okresní státní zastupitelství v Pardubicích usnesení, kterým se stížnost
poškozeného města Lázně Bohdaneč zamítá, neboť byla podána opožděně.
Dne 13.3.2019 zaslal LŠ dopis MěÚ, ve kterém se odvolává proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace.
Dne 27.3.2019 vydal MěÚ rozhodnutí č.j. MULB/1701/2019/OSMRM/MBio zrušení rozhodnutí č.j.
MULB/1277/2019/OSMRM/MBi ze dne 7.3.2019 a rozhoduje, že informace budou poskytnuty v plném
rozsahu.
Dne 27.3.2019 zaslal MěÚ občanovi LŠ sdělení, že pominuly důvody pro odmítnutí žádosti a že všechny
požadované dokumenty, které má MěÚ k dispozici, jsou mu zaslány v příloze.

Závěr:
I) Na podnět, zda starosta opakovaně porušuje zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím konstatuje KV, že MěÚ s občanem LŠ komunikoval, avšak opakovaně, z důvodu
probíhajícího trestního řízení, odmítal požadované dokumenty zaslat. V okamžiku, kdy pominuly
důvody odmítnout žádost LŠ, byly zaslány všechny dokumenty, které má MěÚ k dispozici. Zákon
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,nebyl jednáním starosty porušen.
II) K podnětu ve kterém se hovoří o tom, že starosta města jedná bez vědomí zastupitelů ve věcech,
které mu nejsou zákonem svěřeny.

Dne 7.3.2018 podal Ing. et Bc. Vladimír Šebek na Okresním státním zastupitelství v Pardubicích
trestní oznámení podepsané Ing. et Bc. Vladimír Šebek , místostarosta. Zastupitelstvo města na svém
18. zasedání dne 19.7.2017 neschválilo záměr podat trestní oznámení.
KV doporučuje ZM zadat vytvoření právní analýzy, která zodpoví:
1/ Vladimír Šebek podal trestní oznámení jako fyzická osoba, nebo jako představitel města ?
2/ Pokud bylo trestní oznámení podáno za město Lázně Bohdaneč, zda tím místostarosta Vladimír
Šebek neporušil zákon.
ad) 3
V tomto bodu se LŠ věnuje informaci o chystaném bezúplatném převodu pozemků pod silnicí I/36,
které byly ve vlastnictví města.
Rozhodnutím ZM č. 3.8 ze dne 11.3.2019 schválilo ZM souhlasné prohlášení o nabytí příslušnosti
hospodařit a vlastnictví ČR k nemovitostem č. SML/0020/2019.
Závěr:
Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví státu.

28.5.2019, zapsal J. Mařák

Přílohy:
ad 1)
490_2019 Rozhodnutí o odmítnutí
1420_2019 Sdělení o poskytnutí informace
E-mail Bišková Miroslava
Likvidační lístek faktury č. 471 – anonymizovaný
Příloha 490_2019 faktura-1
Usnesení zastupitelstva č. 14-1
Zápis ze zastupitelstva č. 14
ad 2)
499_2018 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
1277_2019 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
1364_2019 Odvolání proti rozhodnutí
1701_2019 Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí
1702_2019 Sdělení k žádosti o informace
Korespondence Bišková
Stížnost
Trestní oznámení 7.3.
Usnesení 1458
Usnesení
Zm-c-18_151845674224_285

Návrh usnesení č. 10 KV:
Kontrolou bylo zjištěno, že na dotazy LŠ bylo odpovězeno v několika krocích a úplně.
Dokumenty, které obsahovaly osobní údaje chráněné podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, byly před poskytnutím anonymizovány.
Hlasování: pro 5

Návrh usnesení č. 11 KV:
Na podnět, zda starosta opakovaně porušuje zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím konstatuje KV, že MěÚ s občanem LŠ komunikoval, avšak opakovaně,
z důvodu probíhajícího trestního řízení, odmítal požadované dokumenty zaslat.
V okamžiku, kdy pominuly důvody odmítnout žádost LŠ, byly zaslány všechny
dokumenty, které má MěÚ k dispozici. Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím,nebyl jednáním starosty porušen.
Hlasování: pro 5

Návrh usnesení č.12 KV:
KV ukládá svému předsedovi předložit ZM k hlasování návrh usnesení, které pověří
místostarostu Ing. Josefa Štěpanovského zadáním vytvoření právní analýzy, která zodpoví:
1/ Vladimír Šebek podal trestní oznámení jako fyzická osoba, nebo jako představitel města ?
2/ Pokud bylo trestní oznámení podáno za město Lázně Bohdaneč, zda tím místostarosta Vladimír
Šebek neporušil zákon.

Z: předseda KV; T: příští zasedání ZM
Hlasování: pro 5

Rozdělovník: členové výboru, starosta, tajemník, zpracovatelé zpráv

V Lázních Bohdanči 29.5.2019

