Obec Dobřejovice
Na Návsi 26,
251 01 Dobřejovice

V Dobřejovicích 13.5.2021

Věc: žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
Dne 19.4.2021 jsem Vás požádal o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. Dne 3.5. jsem od
Vás obdržel dopis pod č.j. 00407/2021/OUDB/MSk, ve kterém mi na předložené dotazy, až na jednu
výjimku, neodpovídáte. Konkrétně:
na dotaz, kolik dětí z Dobřejovic je v oddíle zapsáno, uvádíte pouze celkový počet dětí

ve spolku a že děti z jiných obcí tvoří většinu obdobně jako tomu je i u FK Dobřejovice. Toto
přirovnání však nemá žádnou relevanci, protože FK Dobřejovice o žádnou dotaci z veřejných
prostředků nežádá. Sdělit počet dětí z Dobřejovic ve spolku je pro příjemce dotace tomu, kdo
dotaci požaduje, povinností. Vaše odpověď nasvědčuje tomu, že nemáte zájem tento údaj
zveřejnit, protože ve spolku nejsou možná žádné děti z Dobřejovic;
na dotaz, zda ještě jiná obec poskytuje dotaci spolku, když jsou v něm registrovány
především (a možná jenom) děti z jiných obcí uvádíte, že to není důležité. Podle mého názoru
je to důležité. Za situace, kdy Dobřejovice, které pravděpodobně nemají žádné dítě z obce ve
spolku, poskytují dotaci ve výši 150.000,- Kč, lze předpokládat, že obce, které mají děti v oddíle
by mohly poskytovat dotaci tím spíše. To by znamenalo, v případě, že jsou v oddíle děti např.
ze 6 obcí, by mohl být příjem pro spolek např. dalších 600.000,- Kč. Příjem od rodičů, dle
vyjádření předsedy klubu, činí 800,- Kč měsíčně, což při sezóně trvající cca 8 měsíců je příjem
téměř 300.000,- Kč (nikoliv jak je uvedeno v zápise ze zastupitelstva 140.000,- Kč). K tomu je
třeba připočíst i to, že náklady na soustředění dětí hradí rodiče navíc. Příjem spolku tak může
dosahovat i více jak milion korun ročně. Proto je důležité vědět, zda i obce, které mají ve spolku
děti, mu poskytují dotaci, aby se zamezilo dohadům o neúměrné výši příjmů spolku.
Podotýkám, že roční náklady FK Dobřejovice na činnost 2 týmů (40 fotbalistů) představují
částku cca 200.000,-.Kč;
- na dotaz jakým způsobem spolek hospodařil s dotací v loňském roce uvádíte odkaz na
jednání finančního výboru, kde je pouze konstatováno, že doložené vyúčtování bylo bez
připomínek. Konkrétní vyúčtování neuvádíte;
- na dotaz, proč dochází k výraznému navýšení dotace, opět odkazujete pouze na obecné
zdůvodnění předsedy spolku na jednání zastupitelstva - zvýšení počtu členů, pronájmy apod.
Žádné konkrétní akce, žádné zdůvodnění potřeby zvýšení nákladů na financování proti
loňskému roku při současném stavu omezené sportovní činnosti;
- dotaz, zda je ve spolku stále aktivní p. Ing. J. Hubínek, jeho místopředseda, byl
zodpovězen odkazem na spolkový rejstřík. Z něj vyplývá, že p. J. Hubínek byl 16.3.2021 ze
spolku vyloučen z důvodu hrubého porušení stanov a etiky směřujícímu proti oprávněným
zájmům spolku. Je podivné, proč tedy ještě v dubnovém Zpravodaji bylo uvedeno, že p. J.

Hubínek se rozhodl v klubu dále nepokračovat a bylo mu poděkováno za dosavadní spolupráci
s přáním dalších úspěchů. Rovněž je hodně zvláštní, že na zastupitelstvu 8.4. nebyla tato
informace sdělena, když byla vyžádána odpověď na mé připomínky. V rejstříku byla tato
informace zveřejněna až 6.5.2021.
Vaše odpověď/neodpověď na mou žádost tedy výrazně zvyšuje pochybnosti ohledně
průhlednosti poskytnutí dotace z veřejných prostředků a jejich skutečném směrování.
Proklamovaný cíl spolku - být důvěryhodným partnerem obce bez jakýchkoli pochybností
je za této situace nedůvěryhodný. A naplňování zásady hospodaření s veřejnými
prostředky obce s péčí řádného hospodáře v tomto případě vzbuzuje silné pochybnosti.
Proto se na vás obracím ještě jednou, v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí následujících
informací:
 kolik dětí z Dobřejovic je v oddíle zapsáno
 zda ještě jiná obec poskytuje dotaci spolku, příp. z jakých všech obcí jsou děti v
klubu
 jakým způsobem spolek hospodařil s dotací v loňském roce – konkrétní vyúčtování
dotace, které bylo předmětem kontroly finančního výboru
 proč dochází k výraznému navýšení dotace, přestože možnosti sportovních aktivit jsou
díky současné pandemii výrazně omezeny; jaké konkrétní aktivity proti loňskému roku
vyžadují zvýšení nákladů na financování.
Žádám Vás o zaslání požadované informace do datové schránky, příp. na mou adresu.

S pozdravem
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