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ROZHODNUTÍ
o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací
Obecní úřad Dobřejovice jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona číslo
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
podle § 15 InfZ rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace ze dne 13. 05. 2021, kterou podal
žadatel
, 251 00 Dobřejovice, takto:
Žádost žadatele
, 251 00 Dobřejovice o poskytnutí
informace dle InfZ ze dne 13. 05. 2021 se podle § 15 InfZ z důvodů dle § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3
InfZ
částečně odmítá
Odůvodnění:
Žádostí o poskytnutí informací ze dne 13. 05. 2021 požádal žadatel povinný subjekt o poskytnutí
následujících informací vztahujících se k subjektu Junior Dobřejovice z.s.:
 kolik dětí z Dobřejovic je v oddíle zapsáno
 zda ještě jiná obec poskytuje dotaci spolku, příp. z jakých všech obcí jsou děti v klubu
 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.
Povinný subjekt poskytl žadateli dopisem č.j. 00407/2021/OUDB/MSk ze dne 03. 05. 2021
společně s přílohami (Příloha č.1 - Junior Dobřejovice - Vyjádření k připomínce
Příloha
č.2 - FV - Zápis č.7 2021 včetně příloh, a Příloha č.3 - Zápis 24 ZO FINAL) veškeré informace
k otázkám uvedených výše, kterými v dané věci disponuje a jakékoli další odpovědi by v konečném
důsledku znamenali vytváření nových informací, na které se poskytování dle InfZ již nevztahuje.
Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat
informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3
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odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro účely tohoto zákona rozumí
jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména
obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat
pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím
reálně existujícím.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje
prostřednictvím Obecního úřadu Dobřejovice, a to ve lhůtě 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí.
V části žádosti vztahující se k otázce:
 jakým způsobem spolek hospodařil s dotací v loňském roce – konkrétní vyúčtování dotace,
které bylo předmětem kontroly finančního výboru
Přikládáme v příloze, podklady ke konkrétnímu vyúčtování Veřejnoprávní dotace pro rok 2020 od
subjektu Junior Dobřejovice z.s., které byly předmětem kontroly Finančního výboru na 7. jednání
v bodě 3. zápisu.
Příloha:
- JUNIOR Dobřejovice - Vyúčtování dotace 2020

V Dobřejovicích dne 28.05.2021

S pozdravem

……………………………………………………….
Martin Sklenář
starosta
Opatřeno ověřeným elektronickým podpisem
“otisk úředního razítka“
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