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

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

5. 2. 2019
MULB/00490/2019/OSMRM/MBi
2/1
80.1 S/5

ROZHODNUTÍ
o částečném odmítnutí žádosti o informaci
Městský úřad Lázně Bohdaneč, jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodl v souladu
s ustanovením § 4a a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o žádosti podané
,
ze dne 16. 1. 2019 ve věci poskytnutí 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 žádám 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.
takto:
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1) Jedná se o výdaj podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, tedy výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména
výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj.
2) Výdaje, do kterých byla zahrnuta platba byly schváleny usnesením zastupitelstva města č. 14.11 ze dne
7. 12. 2016 v rámci schvalování rozpočtu na rok 2017.
3) V rámci usnesení zastupitelstva města č. 14.11 ze dne 7. 12. 2016 byly schváleny výdaje na položku
Poradenské a právní služby. Podle zákona č. 250/2000 Sb. není členění výdajů součástí usnesení.
Z požadovaných dokladů poskytuje povinný subjekt kopii faktury, proplacené na základě příkazní smlouvy. Pro
upřesnění pouze sděluje, že datum 26. 3. 2018, vyznačený na výpisu plateb, se týká pořízení sestavy vytištěné
z účetního programu. K proplacení faktury došlo dne 8. 8. 2017.
Podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. se poskytnutí dalších částí informace
odmítá.

Odůvodnění
Dne 16. 1. 2019 podal žadatel žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, týkající se poskytnutí následujících informací:
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.
Jelikož povinný subjekt vyhodnotil žádost jako ne zcela srozumitelnou, byla žadateli dne 21. 1. 2019 zaslána Výzva
k upřesnění žádosti č.j. MULB/00283/2019/OSMRM/MBi.
Žadatel ve stanovené lhůtě svou žádost upřesnil dopisem ze dne 24. 1. 2019, doručeným osobně dne 25. 1. 2019 a
zaevidovaným pod č. j. MULB/00490/2019.
Původní jeden bod žádosti byl rozdělen do dalších bodů – viz. výše.
První tři body byly objasněny.
Dále povinný subjekt poskytuje kopii faktury. Požadavky uvedenými v bodech 1. – 5. si žadatel nárokuje provádět
kontrolu plnění vnitřní směrnice Městského úřadu Lázně Bohdaneč konkrétními zaměstnanci, což je v rozporu s
§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. V této souvislosti je udivující, jakým způsobem si žadatel zajistil

přístup k vnitřním směrnicím MěÚ Lázně Bohdaneč, které nejsou veřejně dostupné. Zákonným způsobem
k poskytnutí těchto dokumentů nikdy nedošlo.
Žadateli byly již na základě jeho přecházejících žádostí k této věci zaslány povinným subjektem dokumenty jako
např. příkazní smlouva č. 1/2017-00039, výpis plateb, které město poskytlo k plnění příkazní smlouvy č. 1/201700039, důvodová zpráva předložená radě města dne 15. 3. 2017 k projednání bodu č. 19.
Dále byly poskytnuty všechny doplňující informace (např. že žádná právní stanoviska na základě příkazní smlouvy
nejsou evidována) týkající se fakturace případu, který žadatel ve své žádosti uvedl.
K odstavci, ve kterém žadatel požaduje 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, povinný
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subjekt sděluje, že neexistuje zákonná povinnost předkládat orgánům města k projednání výsledky zaplacených
služeb a dalších plnění, tudíž žádné další dokumenty neexistují.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat
do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice, prostřednictvím Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč.

Příloha:
Kopie faktury

Obdrží:
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