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Podiivfm stiZnost pro nesprdvni vyiizeni mc Zddosti o informace" o ndZ.isem iidal Obec Podoli dle
z:itkana e. I06i1999 Sb.. o svobodndnl piistupu kin{brrnacim. piipisem zc dne ll. 5. 20i5.
Odpovdd' jsern obdr*cl piipiscm zc dne25. 5.2015. d. j. OUPO0283|20I5.

I'fedm{t stfinosti:

1. Ncohdricl jsem kopii pnotokolu z kontroly, klerou pnrvedl finandni vfbor zastupitclstva Obce
Podoli vc vdci proplaceni lhktury vc vy$i 84 621.- KE za zi i ridrZbu komunikaci- o kterou
.isem Zddal. Ve v6ci nrti Ziidosti nebylo vydfno rozhodnuti n neposkytnutf informace podle g 15

k dispozici neni iirdnyrn vypoiddAnim Tridosti o infhrrmace podle pr-isluSneho zdkona.
2. NeobdrZel jscm kopii usrreseni finaneniho vfboru zastupitelstva Obce Podoli, vd vjslcdkr"i

hlasoviini ve vdci, kterd tcnto vybor piijal vc vztahu ke kontrole spriivnosti proplaceni fbktury vc
vy5i 84 621,- Kd za zimni irdri-bu kornunikaci v obci Podoli, Ve vdci me Zidosti nebylo vydrino
rtrzhodnuti o neposkynuti irrformace poclle $ 15 odst. 1 zikona o svobodnim piistupu
k infixmacfm a odpovdd' starostky obce, i.e Lddn| usnescni finandniho vyboru ncjsou
k dispozici. nenf i6dnfm vypoiiidfnfnl iiidosti o inlirrmace podle pfislu*ndho zdkona.

3. Nebyla mnd poskytnuta kopie piipisu, ktcryirn byla postoupcna stiinost o nesluditelnosti funkci
stanrstky Obcc Podoli jinimu orgiinu veiejnd sprdvy. Namisto toho mn6 byto poskytnuto
sknovisko ministerstva vnitra. cof, neni iddnfm vypor'6ddnfnr Tadosti o informacc podle
piislu*niho zikona.

4. NeobdlZel.jscnr kopii usnesenf kontrolniho vyboru zastupitelstva Obce Podoli, vdetn6 v;fsledkfi
hlasovdnf" ve vdci, ktcr5i tento v;fbor pr-ijal ve vztahu kc kontrole nesluditelnosti funkci starostky

l5 odst. I zakona o svobodnem piistupu k inftrnnacim a Zripis o kontrole provedend kontrolnim
v;fborem Obce Podoli vc dnech 16. 3, 18, 3. a 31. 3.20t5 neni n;frn vypoirid6nim T.adosti o
irrlbrmace podlc pfislu5ncho zhkana- Soudasnd si stcBiuji na skuteEnost, Ze podpisy na
poskytnuld pisenrnosti byly zneditelnEny, coZ je v rozporu s piislu3n;iim zrikonem o svobodncrm
piistupu k inl'ormacim.

5. StdZuji si na skutcdnost, fe podpisy na Jednacirn iiidu znstupitelstva Obce Podoli, jqhoZ kopic
rnnC byla poskytnuta, byly zneditelndny. coZ.ie v rozporu s pffsluSnym zdkonem o svobodnim
plistupu k inlbrmaoim.

6. Sttliu.ii si na skuteenost. te mnf nebyla poskytnuta kopie zdpisu ze 7. zasedilni zastupitelstva
Obce Podoli, vdetn€v$ech pliloh. kteri seuskutcdnilo 27.4.2015. Ve sviLidosti o inl'ormace
jsem sc vyi*diil. Ze trvdm na pfimdm poskytnuti informaci dle piislu5ndho z6kona. Miim za to.
Zc mojc Ztldost o infbrmace nebyla vypoiAcldna podle piislu$nCho zilcona.



le moje Zddost o informace nebyla vypofddfira podle pffslu5n€ho

zdkona.

do datovd schrAuky

S plAtelskfmpozdravem


