Obec Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice

V Dobřejovicích 19.4.2021

Věc: žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

Obec Dobřejovice zveřejnila dne 15.1.2021 na úřední desce Záměr poskytnout dotaci
spolku Junior Dobřejovice z.s., se sídlem Skalická 52, 251 01 Dobřejovice, pro r. 2021 ve
výši 150.000,- Kč. Dne 28.1.2021 jsem uplatnil připomínky a návrh k tomuto záměru.
Na tyto připomínky reagoval 11.2.2021 na 25. zasedání zastupitelstva starosta obce.
Uvedl, že je předal předsedovi spolku s tím, že součástí členské schůze spolku bude reakce na
ně. Současně uvedl, že cílem spolku je být důvěryhodným partnerem obce bez jakýchkoli
pochybností. Proto došlo k odložení projednání Záměru až po konání členské schůze spolku,
plánované na 16.3.2021.
V zápise z 27. jednání zastupitelstva dne 8.4.2021 je uvedeno, že obec obdržela, po
projednáni" ve vedení spolku, jeho vyjádření jako reakci na mé připomínky k Záměru.
Vzhledem k tomu, že obec sice reakci obdržela, ale v zápise nejsou žádné odpovědi na mé
připomínky, žádám Vás, v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve mění pozdějších předpisů o poskytnutí následujících informací:
- kolik dětí z Dobřejovic je v oddíle zapsáno, hovoří se max. o 4 dětech
- zda ještě jiná obec poskytuje dotaci spolku, když jsou v něm registrovány především
děti z jiných obcí
- jakým způsobem spolek hospodařil s dotací v loňské roce; předložení využití dotace je
stanoveno smlouvou o jejím poskytnutí ze dne 13.1.2020 Není k dispozici ani výsledek
hospodaření za správní rok, který skončil 31.8.2020
- proč dochází k výraznému navýšení dotace, přestože možnosti sportovních aktivit jsou
díky současné pandemii výrazně omezeny; konkrétně - jaké aktivity proti loňskému roku
vyžadují zvýšení nákladů na financováni';
- zda je ve spolku stále aktivní p. Ing. J. Hubínek, jeho místopředseda. Vzhledem
k tomu, že je místopředsedou s právem samostatně podepisovat, je podle mého názoru
třeba vyjasnit jeho současnou roli ve spolku, což je důležité zejména ve vztahu
k možnostem čerpání finančních prostředků z něj, např. pro společnost Optimum sport
s.r.o.

Předpokládám, že obec má všechny požadované informace k dispozici, protože je povinna
se starat o veřejné prostředky s péčí řádného hospodáře. A předpokládám také, že na jejich
základě zastupitelstvo dotaci schválilo. jistě také postupovalo v souladu s výše uvedeným
vyjádřením starosty, že cílem spolku je být důvěryhodným partnerem obce bez jakýchkoli

pochybností. Bez odpovědí na výše uvedené otázky by o jakkékoli důvěryhodnosti nemohla
být ani řeč, zůstaly by jen pochybnosti.
Žádám Vás o zaslání požadované informace na níže uvedenou adresu.
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