Obec Mydlovary, Mydlovary čp. 61, 373 49 Mydlovary

Č. j. 483/2021/MYD
Vyřizuje: JUDr. Chalupská
V Mydlovarech dne 5. 5. 2021

JUDr. Hana Chalupská
Mydlovary č. p. 104
37349

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Starostka obce Mydlovary jakožto povinný subjekt podle ustanovení § 103 odst. 4 písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ze znění pozdějších předpisů, na základě žádosti shora označené osoby, podané
s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a doručené obci dne 20. 4. 2021, v zákonem stanovené lhůtě 15 dní sděluje:
Povinný subjekt tímto postupuje žadateli informace poskytnuté členy finančního a kontrolního výboru:
Členové kontrolního a finančního výboru žadatelce jakožto občance obce, která se k nim z tohoto titulu
obrátila, s žádostí o poskytnutí informace o činnosti vykonané jednotlivými členy kontrolního a
finančního výboru, sdělují, že za svou činnost jsou odpovědni pouze zastupitelstvu obce (§ 118 odst. 1
zákona o obcích).
Zastupitelstvo jim může úkoly zadávat a následně své závěry předkládají zase zastupitelstvu obce.
Členové výboru uvádějí, že je nenapadá žádný důvod, proč žadatelka informace požaduje. Pokud se
jedná o odměňování, pokud výbory činnost každý měsíc nevykonávají, je to z důvodu, že je
zastupitelstvo žádným úkolem nepověřilo. To, že členi pobírají odměnu i za tyto měsíce není jejich
chyba, ale zřejmě celého systému a doporučují s touto problematikou se obrátit na Ministerstvo vnitra
ČR. Dále členové výboru uvádějí, že zákon dokonce výborům nenařizuje, jak často se mají povinnost
scházet, je jen určitým dogmatem, že by to mělo být alespoň jednou ročně. Jejich výbory se scházejí dle
jednacího řádu 1x za 2 - 3 měsíce. Ze zákona má žadatelka právo nahlížet do zápisů z jednání výborů,
které v případě potřeby členové výborů poskytnou.
Žádná další informace stran náplně činnosti jednotlivých členů kontrolního a finančního výboru nebyla
členy výborů poskytnuta.
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