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V Podoli 5.1.2016

StiZnost pro nesprivn6 wlizeniil,ildosti o informace
dle zikona i. 106/1999 Sb.. o svobodn6m plistupu k informacim
Poddvdm stlZnost pro nesprdvn 6 vylizenl md i6dosti o informace, o ndZ jsem Z6dal Obec Podoli
dle zdkona E, 106/1999 Sb., o svobodndm piistupu k informacfm,_piipisem ze dne 1 1: 11.901J.
2015, d. j. OUPO0600|20I5, do m6 datovd
OdpovEd' jsem obdrZel piipisem ze dne 24.
schr6nky byl plipis doruden 8.12.2015.

IL

Pf6dm6t stfinosti:
1. NeobdrZel jsem informaci o tom, jahjm zprisobem je moZn6 po rooe, pffpadnd po je5tE delSi
dobE ovdlit vlsledek jakdhokoli hlasovdni zastupitelstva Obce Podolf, pokud jsou
pochybnosti o vysledku hlasov6ni nebo o spr6vnosti zdpisu ze zaseddnl zastupitelswa Obce
Podolf. Svoji Zddost o informaci jsem upfesnil,2emdm na mysli, zda jemohn6 takovd ovEfeni
s odstupem dasu uskutednit anebo jestli takov6 moZnost neexistuje. Pokud bych obdrZel
informaci, Le L6dnd takov6 moZnost neexistuje, poZadoval bych svoji Zfdost o informaci
v tomto bodd za vypof6danou. Namisto toho jsem v odpovddi obdrZel informaci, co obsahuje
zdpis ze zastupitelstva obce a 2e je moZnd do tohoto zdpisu nahlddnout. Zda existuje nebo
neexistuje jin6 moZnost prokazdni piedmEtnlch skutednosti, odpovdd'neobsahuje. Podrobndji
viz bod 2meLhdosti o informacezedne 11. 11.2015 abod 2 odpov6di zedne24.tL2015.
2. NeobdrZel jsem informaci, kdo navrhl na 10. zased6nl zastupitelstva Obce Podoli, kterd se
uskutednilo dne 23, 7 . 2015, aby dlenovd zastupitelstva Obce Podoli hlasovali o tdZbd dieva a
vysadbd novdho lesa (dfslo usneseni 5911012015), ani jsem neobdrZel informaci o tom, kteli
dlenovd zastupitelstva Obce Podol{ hlasovali v dand vEci pro. RovndZ jsem nepbdrZel
informaci o tom, kdo navrhl text usnesenf v podobE, jak byl schvdlen a zapsin. Namfsto
Lddanych informac{ jsem obdrZel odpovdd', v nil uv6dfte, 2e l,6dant informace jsou uvedeny
vbodu 12 zilpisu zl0. zasedini zastupitelstva Obce Podoli, coZ nenf pravda. Pokud by ve
vaS( odpovddi bylo uvedeno, Le po?adovand informace nemdte, nebot' je neobsahuje plislu3nli
zitpis ze zaseddni zastupitelstva Obce Podoli, ani jinj zdpis, protokol di zizna.m, poZadoval
bych svoji Zddost o informace v tomto bodu za vypoiddanou. Podrobndji viz bod 3,md Zr{dosti
o infonnace zedne 11. 11. 2015 abod 3 odpovEdi ze dne 24.11.2015,.

3. NeobdrZel jsem informaci o tom, kdo navrhl na I L zasedhni zastupitelstva Obce Podolf, kterd
se uskutednilo dne 4.9.2015, aby dlenovd zastupitelstva Obce Podoli hlasovali o realizaci
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zfimEru ,,Duchovni a relaxadni arefl v Podoli" (dislo usneseni 6411112015), ani jsem
neobdrZel informaci o tom, kteli dlenovd zastupitelstva Obce Podoli hlasovali v dand vEci pro.
RovnEZ jsem neopdrZel informaci o tom, kdo navrhl text usneseni v podobE, jak byl schvdlen
a zapsin. Namisto i,ildanfch informaci jsem obdrZel odpovdd , v nll uvddite, Le Lddanl
informace jsou uvedeny v bodu 4 zdpisn z IL zasedfni zastupitelstva Obce ?odoli, coZ neni
pravda. Pokud by ve va5i odpovEdi bylo uVedono, Ze poZadovand informace nemdte, nebot'je
neobsahuje plfslu5nj z6pis ze zasedhni zastupitelstva Obce Podoli, ani jini zdpis, protokol di
zilznam, poZadoval bych svoji Zddost o iriformace v tomto bodu za vypof6danou. Podrobri€ji
viz bod 4m626dosti o informace ze dne l1: 11. 2015 abod 4 odpovEdi ze dne24.11.2015.
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4. NeobdrZel jsem riplnj seznam v5ech smluv, vdetnd smluv obchodnich a pracovnEprdvnich,
kter€ uzavfela Obec Podoll od 1. 1.2015 do 10. 11.2015. V6mi poskytnutf seznam smluv
neni fplnj, nebof nejsou v ndm uvedeny napi. smlouvy :uzavlenl, s firrnou Promont Uherski
Hradi5td s. r. o. na stavebni pr6ce spojeni srealizaci akce Duchovnf a relaxadnf are6l
v Podoli. Uvedenf seznam takd neobsahuje smlouvy na prodej dleva z obecniho lesa,
rieobsahuje smlouvu vztahujfcf se k ziskand dotaci na Duchovni a relaxadnf aredl v Podoli, ani
neobsahuje smlouvu na opravu polni cesty v lokalitd Piedni Dily a dalSi. Tato firzenI je
moZn6 ov€iit napf. v usnesenfch ze zasedhnl zastupitelstva Obce Podoli, kterd se uskutednila
vroce 2015, PodrobnEji viz bod 5 md Z6dosti o informace ze dne 11. 11. 2015 a bod 5
odpovEdi ze dne24. I1.2015, vdetn6 pilloh.
5. NeobdrZel jsem seznam vSech smluv, vdetnd smluv obchodnich a pracovndprdvnfch, .kterd
uzaviela Obec Podoll od l. 1.2015 do 10. Il.2015 s tldaji, kterd jsem poZadoval..Ve'vhni
poskytnutfch informacich neni uvedena cena nebo informace o tom, jak byla cena stanovdna,
anebo informaci o tom, Ze piedmEtn6 smlouva takovou informaci neobsahuje. RovnEZ jsem
neobdrZel informaoi o tom, kdo kaZdou takovou smlouvu schvdlil a jak1 podklady mdl pIi
tom k dispozici. Ddle jsem neobdrZel riplnou informaci o tom, s klim byly smlouvy uzavieny
(tyto tidaje byly vr4mi zreditelnEny), ani jsem neobdrZel informaci o piedm€tu plndni, kterd se
kjednotlivfm smlouvdm vztahuji. Upozorduji na skutednost, Ze poskytnuti informacf, kterd
poZaduji, umoZiluje $8b z6kona E. 10611999 Sb., o svobodndm piistupu k informacfm.
Podrobndji viz bod 5 md Zddosti o informace ze dne 11, 11. 2015 abod 5 odpovddize dne24.

ll.

2015, vdetnd pfiloh,

6. NeobdrZel jsem Zddnd podklady, kterd dlenovd zastupitelstva Obce Podolf obdrZeli pIed, nebo
v prubdhu 11. zaseddnim zastupitelstva Obce Podol{. RovnEZ jsem neobdrZel informaci o tom,
kdy a jakfm zprisobem tyto podklady zastupiteld obdrZeli. Namisto v5ech podkladrl, o ndZ
jsem Z6dal, jsem v odpovddi obdrZel pouze informaci, Ze ostatni podklady obdrZeli dlenovd

zastupitelsfva pfed pfedmdtnym zaseddnim, pfidemZ z odpovddi nenf patrn6 ani to, jakd
podklady to byly. Za nedostatednou povaZuji takd informaci,2e podklady zastupiteld obdrZeli
pied zaseddnim zastupitelstva, nebof z tdto odpovddi neni jasn6, zda.se tak stalo aZ na mistE
kondni pledmdtniho zasedfini zastupitelstva, nebo v nEkter..i piede3l;f 'den. PodrobnEji viz bod
6 md zddosti o informace ze dne 11. 11. 2015 abod 6 odpovddi ze dne 24. ll.z}ls.
7. NeobdrZel jsem Z6dnd podklady, kter6 dlenovd zastupitelstva Obce Podoli obdrZeli pled, nebo
v pnlbEhu 12. zaseddnim zastupitelstva Obce Podolf. RovndZ jsem neobdrZel informaci o tom,
kdy a jakfm zprisobem tyto podklady zastupiteld obdrZeli. Namisto vdech podkladrl, o ndZ
jsem l'6dal,jsem v odpovddi obdrZel pouze informaci, Ze ostatnl podklady obdrZeli dleriovd

zastupitelstva pfed piedmEtnjm zaseddnlm, piidemZ z odpov6di neni patrnd ahi to, jakd
podklady to byly. Zanedostatednou povaZuji takd informaci, Ze podklady zastupiteld obdrZeli
pled zased6nim zastupitelstva, nebof z tdto odpovddi neni jasn6, zda'se tak stalo aZ na mistd
kondni pfedmdtndho zasedilni zastupitelsfva, nebo v nEkter! piedeslf den. PodrobnEji viz bod
7 mdLfidosti o informace ze dne
11. 2015 abod 7 odpovEdize dne 24.11,2015.

ll.

L'6dAm, aby tato moje stiZnost bvla l6dnd vypoi6d6na a vSechny informace mnE byly poskytnuty
iwflmnapifrn€m poskytnutf piedmdtnfch informaci. Ddk-uji.
do datov€ schnink,
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