Obec Chotíkov
Dne 07. 03. 2022 byla obecnímu úřadu Chotíkov doručena žádost o poskytnutí
informací podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel
žádal o následující informace:
Vážená paní starostko, dne 4.3.2022 došlo na elektronické úřední desce obecního úřadu
Chotíkov k nezákonným úpravám data sejmutí u dokumentů zveřejněných dne 15.12.2021
a to u dokumentu „Rozpočet obce na rok 2022“ a „Střednědobý výhled rozpočtu na roky
2023 a 2024“ a to tak, že u těchto dokumentů byl dne 4.3.2022 v 6.32 hod uveden datum
sejmutí 31.12.2021 a tyto dokumenty byly zařazeny v sekci „archiv roku 2021“ tzn. nebyly
již zveřejněny na aktuální elektronické úřední desce. Poté u těchto stejných dokumentů
byl téhož dne tj. 4.3.2022 pozměněn datum sejmutí 31.12.2022 a byly přesunuty na
aktuální úřední desku.
Domnívám se, že takovéto pozměňování období, po které je dokument zveřejněn na
úřední desce, je nepřípustné. Tyto dokumenty v období od 1.1.2022 do 4.3.2022 tedy
nebyly zveřejněny na úřední desce, což znamená, že po toto období nebyly přístupné
veřejnosti. Na fyzické úřední desce obce Chotíkov byly tyto dokumenty zveřejněny
správně na 15 dnů tj. od 15.12.2021 do 31.12.2021, ovšem po jejich sejmutí měla být na
fyzické úřední desce zveřejněna informace s odkazem, kde jsou tyto dokumenty k
dispozici v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby, tak
jak ukládá zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Když,
jsem Vás dne 3.3.2022 na zasedání zastupitelstva upozornila na porušování zákona
č. 250/2000 Sb. tím, že obec Chotíkov nemá zveřejněný rozpočet obce na rok 2022 a
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024, opětovně jste zveřejnila tyto dokumenty
na fyzické úřední desce dne 4.3.2022, aniž byste to nějakým způsobem na zveřejněných
dokumentech vyznačila.
Žádám Vás o sdělení, z jakého důvodu jste takto pozměnila data sejmutí výše uvedených
dokumentů z elektronické úřední desky, aniž by to bylo na předmětných dokumentech
nějakým způsobem vyznačeno.
Snímky obrazovky s elektronickou úřední deskou obce Chotíkov přikládám.
K výše uvedenému bylo žadateli sděleno:
Obec Chotíkov zveřejnila schválený rozpočet na rok 2022 a schválený střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2023 a 2024 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů poté, co bylo tyto
schváleny orgány obce.
Administrativním nedopatřením došlo k přesunu do archivu webových stránek obce
Chotíkov, následně bylo toto nedopatření odstraněno a opraveno.
Způsob vyřízení žádosti čj. 291/2022 ze dne 07. 03. 2022:
Odpověď k žádosti čj. 291/2022 ze dne 07. 03. 2022 odeslána elektronicky datovou
schránkou.
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