Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byla doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na povinný
subjekt obrátil žadatel se svou žádostí o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Ve své žádosti požadoval tyto informace:
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme
o poskytnutí následujících údajů v členění dle názvu obce a ZUJ kódu obce dle ČSÚ.
1) Počet členů zastupitelstva obce ve volebních obdobích 1998–2002, 2002–
2006, 2006–2010, 2010–2014 a 2014–2018.
2) Údaj o tom, zda obec měla ve volebních obdobích 1998–2002, 2002–2006,
2006–2010, 2010–2014 a 2014–2018 uvolněného starostu. V případě, že
došlo v průběhu funkčního období ke změně typu starosty, uveďte prosím stav
na počátku období.
3) Informaci o výroku uvedeném ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za každý rok v období let 2000–2015 (bez výhrad a nedostatků; méně
závažné chyby a nedostatky; závažné chyby a nedostatky)
4) Jméno a příjmení starosty obce ve volebních obdobích 1998–2002, 2002–
2006, 2006–2010, 2010–2014 a 2014–2018. V případě, že došlo v průběhu
funkčního období ke změně starosty, žádáme o informaci z počátku období.
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o sdělení předpokládané
výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádáme poskytnout
v elektronické podobě prostřednictvím internetového formuláře uvedeného na adrese
https://1drv.ms/xs/s!AiIObWzW0G9HhLQQYrM9-uW22B-2gQ, případně záznamem
do excelového souboru, který zasíláme v příloze, a jeho zasláním na e-mailové
adresy.
Poskytnuté informace:
K bodům žádosti 1), 2) a 4) nemůže Krajský úřad Olomouckého kraje podklady
zpracovat, neboť takové informace nemá k dispozici a ani pro něj ze žádného
právního předpisu nevyplývá povinnost takovými informacemi disponovat.
K bodu 3) žádosti poskytujeme informace v příloze, kdy za rok 2006 jsou obsaženy
údaje o obcích, u kterých přezkoumání hospodaření prováděl krajský úřad. Za léta
2007 – 2015 poskytujeme údaje o obcích, u kterých přezkoumání hospodaření
prováděl krajský úřad a auditor.
Výrok uvedený ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření je v poskytnutém
přehledu u jednotlivé obce označen „X“. Označení odpovídá vyjádření, zda při
přezkoumání:
A) nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo
B) byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem C), anebo
C) byly zjištěny nedostatky, spočívající:

1. v porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle zákona
upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
2. v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,
3. v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními
předpisy,
4. v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku
stanovených zvláštními právními předpisy,
5. v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při
přezkoumání za předcházející roky, nebo
6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle kontrolního řádu,
znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.
Údaje za léta 2000 – 2005 o obcích, u kterých přezkoumání prováděl krajský úřad a
údaje o obcích za léta 2000 – 2006, u kterých přezkoumání prováděl auditor, již
nemá krajský úřad k dispozici, neboť uplynula úložní doba a dokumenty byly
v souladu se Spisovým a skartačním řádem skartovány.
K bodům žádosti 1), 2) a 4) a částečně k bodu 3) vydá Krajský úřad Olomouckého
kraje rozhodnutí, které Vám bude zasláno do vlastních rukou v zákonné lhůtě.
Všechny požadované informace je možné získat u příslušných obcí jako povinných
subjektů. Podotýkáme, že některé požadované informace (např. výsledky voleb do
zastupitelstev obcí s uvedeným počtem volených zastupitelů) jsou evidovány
Českým statistickým úřadem a jsou uveřejněny např. na odkaze www.volby.cz.
Příloha: Tabulka - Informace k hodnocení obcí 2006 - 2015

Informace zpracovala:
23.1.2017, Ing. Svatava Špalková, Odbor kancelář ředitele.

