Obec Ráječko
Nánr. l. máje 250
679 02 Ráječko

K

č. j.

PIL/2020

V Ráiečku dne 08. čen,na 2020

Por inný subjekt:

Ohec Ráječko
Tť]o; 002 80 844
se sídlcm: r'.ám. l,

!íáje 250.679 02 Rájcčko

Žadatcl:
naroZe11

bl,tem:
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Dne 27, 04, 2020 jsem Por innému subjektu prostřednich,ínt
dato,,,é schránk, zaslal žádost o
poskytnutí informace (dále jen..Žádost") r,c sml,slu
ustanor.ení § l3 zákona č. l06/l999 sb..
o svobodnérn Přís[uPu k intbrmacím. \,e znění pozdějších
předpisů (dále jen ..Inž,,). žádost
b5 la Povinnr.{mu subjektu cJcrručena dne
38. U4, 2020.

Dne l l, 05, 2020 mi b1'lo Prostř'ednicn,ím ctator,é schránk1
doručeno ..Sdělení k žárlosti...
datované ke dni 07.05,2020 s č._i. Pll'2020 (dále.ien..Sdělení..).

Proti zPÚsobu rl'řízenÍ Žádosti formou Sdělení tímto podávám
stížnost ve sml.slu
ustanovení § 16a InŽ. nebot' Po'inní' subjekt požadované
informace poslq,tl pouze

re zbývajícírnrozsahu nert,da| rozhorlnuti o otlmítnutí
posk;.tnutí informace.
Povinný' subjekt tak rozhodl zpŮsobem fraudem legis,
kdr. požarlovanou informaci
obsahově neposkl'tl, ale uvedením formálního strohého obecného
sdělení bez vztahu
k dané věci se Povinnj' subjekt pokoušíŽadatele
jeho
zkrátil na
prár,ech ve smvslu
ustanovení §16, PříParlně §r6a InfZ. Uvedené skutečnosti- žad,atel
doklád' ;r;
uveclený,mi v.vjádřeními k odpor,ědím povinného subjektu,
ČásteČněa

II.

Obec RájeČko. nám, l. má.je 250. 679 02 Ráječko. ILlo:,002
8óo8"íJ (dále ijen ..obec.,).
zastoupel,ta obchodní spolcčnostíZR ENGNEERING,*§.I,o,o,Dtuuhá
Lhota 60. 679 71
Llsicc, IČo: u+3 19 Ó05. požticlala odbor li1-otního prostiedí Městského
úřadrr t]lansko
Podáním ze dne (-)Ť. 0+. 2020 o r,-vdání společnéhoúzemníhorozhodnutí
a star,ebního
Povolení na stavbu: " Ráječko - ul. Okružní,Novostavba vodovodu a vodovodních
přípojek" na pozemcích p, č. 53. -+]9.i. |-9- 4 r- k, 11. Ráječko,
Drre t)8, 0+, 2020 b51o zahájeno společnéúzemnía stal,ební řízení,
Jedná se o proclloužení
vodovodního řadu Pro veřejnort potřebu v obci Ráječko a stavbu
dvou lodovodních přípojek.

Dotaz č. l
Otázka, é,7: Z.iakého dťrvodu žádá Obec o novostavbu vodovodu
a vo,dovodních pr*ípojek na
pozetncích p. č. 53. +:93. 1-9],,{ v k. ú. Rá.iečko,

OdPověd'Obce Není nám srozumitelná otázka formulor,aná cit;" zjakého důr,odu
obec žádá

o novostavbu vodovoclu.,." Přesto Vám sdělujeme. že obec nikoho nežádá o

nor.ostavbu

.iakéhokoIi vodol'odu. Obec má z.ámčr trbstarat vydání potř,ebných rozhodrruti. souhlasů.
stan<lr-isck a povolení pro no\lostavbu vodovoclu na pozemcích dte Vaší
žáclosti. Za tírnto
ÚČelem obec obstará Potřebnou proiekrovou a souvisejíci dokumentaci
a předinl,estiční
přípravu

Stanovisko Žadatele: Za jakým účclenrted1, Obec o toto stavební povolení žádá,l
Vl,naloží
finanČníProstředk}' pro .iednu fyzickou osobu. Proč si [o1,o nevyřídí
sama í_vzická osoba?
Navíc.jsem na své Žádosti ttvcdl: ..V případčdotazri či nejasnostíjsem vám plně
k dispozici
prostřednictr'ím výše rrvedenÝch kontaktů." nikdo z obce mě
však
nckrlntakror_al.
-

Dotaz č.2

Otázka č. 2:

Jaký,

je plánovaný rozpočet akcc?

Odpor'ěd' Obce: Náklady na obstarání projektové a souvisejícídokurnenrace k záměru dle
bodu l dosáhnou částk1 50 ir_i5.-Kč,

Stanovisko Žadatelel Na každéžádosti o stavební povoleníjsou ul,eden1,oricntačnínáklad1,
srar-bv. Ale nejsou iasné tlto náklady. Ob.iednávka navíc neby,la dle názoru Žadatele
zveřejněna.

Dotaz č. 3

Otázka č. 3: Jaký sub.jekt bude hradit nák|adl.akce'J

Odpověd' Obce: Náklad1' tta obstarání projektové a sour.isející dokumentace k záměru dle
bodu l uhradí obec s tím. že jejich část v zákonném rozsahu uplatní po osobách, kteŇm
zátněr přinese indir.iduální prospěch,

§tanovisko Žadatelc; Můj doraz zněl, který subjekt bude lrraclir stavbu r-oclor-oclu. Obec
vrnaložífinančníprostředkr, pro jednu fvzickou osoblt. Proč si toto neuhradí sama fl,zická
osoba?

Dotaz č.4

Otázka č. 4: \I případě, žc náklad1, na akci budou zceta či zčásti htazen,v z rozpočtu C)bce,
žádám o informaci. zdalijsou tyto finančníprostředkl,r,yhrazeny, v rozpočťuObce,
Odpor'Čď Obce: Náklad1,obstarání projektor,é a související dokumentace k zámčru dle bodu
1 nejs<lu rshrazenl r rozpočru Obcc.

Stanovisko Žadatele; Zajímaly mě náklady na stavbu r.odor-odu. Obec ob.iedná výše
uveclené práce a netná t'ittančníkr;tí? Navíc není jasné. zdali ie zveřejněna objedrrávka,
Dotaz č. 5

O:ázkaě. S: Zjakélro dů1,odu se realizuje vodovodní přípojka napozemek parc, č. 53 v k.ťr,
Ráječko, kdy podle znalosti Žadatele je tato na uvedeném pozemku již r,současnosti zřízena?
Odpověd' Obce: Není náln známo. že by byla realizována přípojka dle vašížádosti. Pokud
.iste přesvědčen o skutečnosti. že probíhá realizace. obraťte se. prosím. na příslušn1', Stavební
úřad Městského úřadu v Blansku čijinou specializovanou instituci. Obec realizuj potlze záměr
dle bodu

1.

Stanovisko Žadatele: Vodovodrrí přípojka na pozemek p, č. 53 byla dodatečně povotena dne
13. 11.2007. Obec Ráječko by,la účastníkenrřízení. Proč Obec znovll žádá o a vt,nakládá
fi

nančníprostředlir-.

i

Dotaz č. 6

otázka č,6: kolika fl'zickýnr osobám za posledních l0let
ode

dne této žátlosti obec nechala
vYProjekrorat a uhradila no\c)stavbu vodolodlt
a vodovr:dnípřípojk.r.? \r případě. že
k romuto
doŠlo,Žádám o jmennY Sezllam osob. který,m
b},Io tot<l plněníze stran!.obce poskyrnuto.

odpor,ěd' Obce: Žádanou informaci obec nemá. nemůžeji
ted1 posklrnout.
Stanovisko Žadatele: Takze odpor'ěd' je, že se_ieclná
o první takovou žádost ze stran). obce,]
Velice nadstandardní pr'Ístup k jcdrré frzické osobě.
která u Ráječku ani nemá trvalý pobyt.
Dotaz č. 7

otázka Č, 7: \a Pozemku s parc, č. 1797/| k. ú. Ráječko
se rrachází místní konrunikace, Je
tato skutečncrsl
redena v paspc]rtu konlunikací Obcel)

OdPověd' obce: Přcdnrětná komunikace není r,kategorii
místních komrrnikací. ale
r- kategorii ťrČelor'ýchkomurrikací dle přcclpisů.
které rra kategorizaci dopad ají. Za tohoto
srar-u
ncttlá obec Po*innost evidovat konrttnikaci v
pes1:ortLr kc.:nrurri kirc.i :l l)šš\iciuic
ii..

Stanovisko Žadatele: Tato skuteČnost je v rozporu se
skutečností. že obcc požádala odbor
Životního prostředí lvíěstského Úřadu Blansko podáním
ze dne 07. 0-+. 2020 o qdání
sPolcčnéhoúzelnníhorozhodlrutí a sta,,,cbního povolení
na stavbu: ,, Ráječkrr _ ul. Okružní,
Novostavba vodovotlu a vodovodních přípojek"
na pozemcích p.č.53. 4293.|?97/l v k.ú.
RájeČko, kde se uvádÍ, Že nol'! r'odo'odní řad
bude napojen na stávajícívodovodní řa<t na
místníkorlrunikaci,
Dotaz č. 8

Otázka č. 8: Ktery- subjekt ob_iednal projektovóu dokttmentaci
Akce (dálc jen ..Projektor.á

dokumentace")?

OdPověd' Obce: Projektovou a souvisejicí dokumentaci
k záměru dle bodu l zadala Obcc,

Stanovisko Žadatele: Dle sdělení Obce .izre rýšc - Náklady,
obstarártí projektové a
související dokumentace k zárněru dle boclu l nejsou vvhrazen\.
*, rozpočt1, obce, ale

objednala ic, Podle názoru Žadate]e_ie tato skutečnost v
fozporu s hospodařením Obcc.

Dotaz č. 9

otázka Č,9: Jaké jsou tinanČnínáklady na pořízení Projektové
dokumentace a jakýrn

subjektem budou

t_rto náklad.v- uhrazen1,?

OdPověd' Obce: Náklad1'obstarání projektor,é a souvisejíci aokumentace
k zálněru dle bodu
l nese a hradí Obec a dosahtrjí částkl,dle bodu 2.
Stanovisko Žadatele: NákladY obstarání projektové a sour.isející
dokumentace k záměru dle
bodu 1 nejsou rr-hrazcnv r rozPočtu Obcc, alc objerJnala
ie. Podle názoru žadateleje tato
skutečnost v rozportl s hospoctařením Obce.
Dotaz č, 10

Otázka Č.10: Jaké jsou stávajícía předpokládané budoucí náklad1, na zastoupení obce ze
stranl In_g. Zdeňka Riznera. naťozell: 06. 0l . 1967. bltenr; č, p. 60. 679 91 Dlouhá Lhota
(dále jen ..Ing. Rizner") v sout,islosti s př.ípravou a realizací Akce?
OdPor'ěd' Obce: Náklad1, zastoupení při obstarání projektor,é a souvisejícídokrullentace
k záměru d|e bodu l dosáhnou'odhadované r,ýše l0 tl9r1.-6.1.
Stanovisko Žadatele: Podle Žadatelc je s podivenr. že nejsou znám1-, přesné t'inančnínákladi,
a nenÍ.iasné.zdalijsou l,rozpočtu azdalt b1,|a.- dané r,ěci vvsta\lena objeclnrivka. ze které br,
částky vypljvala.
Dotaz č. 11

Otázka Č. 11: Jaká je celkor,á částka. která b1,|a uhrazena ze stranv Obce Ing. Riznerovi.
obchodní společnosti zuZNER. s.r,o.. IČO: 262 28 807. obchodní společnosti ZR
L\-GINEF,RNG, s.r.o.. tČO:043 l9 605 nebo obchodní společnosti RIZi§ER
ENG|^ÍEERlNG. s.r,o.. tČi_t: OO+ 73 66l posledních l0 let ode dne této žádosti?
Odpověd'Obce; Žádanou informaci Obec nemá. nemůže ji tedy poskytnout.Zvážíme prár.ní
moŽnosti umožnit Vámi zr.olenénru a honorovanému auditorovi pror,ést audit v účetnictr,í
Obcc. Pokrrd máte o takor,ý posrup zájem. dejte nám. prosím. zprár,u s identifikací osoby,
auditorn s návrhem termínů provedení audittr.

Stanovisko Žadatele: Dle žáclostijsem chtěl znát pr,,trze intonrraci z účetnicn,íC)bcc, kcc se
dají tlto informace snadno vylrledat, a sice částku. která byla výše uvedeným obchodním
společnostem uhrazena. Je přinejmenším nepravděpodobné. žc Obec neví komu a r, jaké výši
hradí finančníprostředky. Takový přístup Obcc se Žadateli jer,í jako rozporný s právními
předpis1,.

Dotaz č. t2

Bvlo plnění ze stran_v Obce. poskytnuté subjektům dle bodu č. l l této žádosti.
poskvtnuto na základě smluvního vztahu. kterlú byl uzavřen na základě výběrového řízení
podle zákona č. |37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějšíchpředpisú nebo
zákona č, l3-1,/20l6 Sb., o zadárání r.eřejných zakázek. r,ezttětrí pozclějších předpisú?
Otázka

Č.12:

Odpověd' Obce: Žádanou informaci Obec nemá. nemůže ji tedy, poskltnout.

Stanovisko Žadatele: Je přinejnienšínr s poclilenr. že Obec údajně ner,í. jakjrn subjcktúrrr
hradí finančníprostředky a na základě jakých smluvních vztahů dané částky, hradí.

Dotaz č. 13

Otázka č. 13: Přehled r,šech pří|nrů starosty Obce pana Víta Rajtšlégra a místostarostky Obce
Bc. Kateřirr1, Sehnalové v roce 20l 9.
Dotaz č. 14

I

otázka

Č,14: Pokud osob1,. uvedené r,bodu

č, l3 této žádosti. obdržely \l roce 20l9 od obce
odměnr" Žádám o informaci o r,l'ši takovjch otiměn
a odůr,odnění jejich přiznání,

OdPověd' obce: Jedná se o Yeřejně přísrupnou infbrmaci. přesto
Vám v. zájmttzachování
dobnjch vztahůa usnadnění vašeho posl,upu sdělu_ieme.
že starosta obce dosáhl v roce 20-t9

čistclho příjlnu 0.-Kč. ntístostarostka čistéhocelkorého
přiimu 0.-Kč.

stanovisko Žadatcle: Tato oclpověd' se Žadatelijeví zceIa
nepra,děpodobná.
Dotaz č. 15

otázka Č, 15: Žadarcl bv ocenil. pokud b1, mu obec zařídila
no\.ostar.bu vodor.odu.
respektive vodo,odní přípo.ik1 na pozenrek parc. č.54;l
a par, č. 55. r,še, k. ú. Rá.iečko.
poskltuje obec

ry,to slrržbl.standarclně na žádost

svýni občanúm?

OdPor'ěd' Obce: Po Podrobném r'ěcnc<m vvhodlrocettí a posouzení jednotlir,Ých
částíbodu l5
sam<rsrarně i ve
,i.slostech ho
ah .iako př
bici. jejichž
Plnění nespadá
bcc Inž, N
žádost o
informace.
z tohoto dlivodu
dle InrZ jak
t. žádancju
*;

*r;:

nemůžeji ted1, p

Stanovisko Žadatele:
-Jako , mnolra ví,šeuvedený,ch bodech ze strany obce opět nedošlo k
poskytnutí požadované informace.
III.

Žadatel tímto Povinný subjekt žádá, aby této §tížnosti
sám zcela vyhol,ěl ve smyslu
ustanovení § l6a odst. 5 InfZ a poskvtl Žadateli požactor.ané
informace l-úplném a

pravdir,ém rozsahu.

V PříPadě, Že Pclvinný subjekt této žádosti sám zcela neryhor,í,
žádá žadatel o
PřcdloŽerrí tétO stíŽnosti vČetně spisovéhrr materiálu nadřízenénru orgánu, kterlv
ŽarJatel dovoluje PoŽádat o

InfZ.

ryrízeii věci ve smystu ustanovení §

si
16a odst. 6 písm. b)

oBEc nÁ.lpčxo

ffi

Nám, 1, Máje 250, 679

02 Ráječko,

lč: 0o28o8lt4
Tel,,fax: 516 432 629, e-mail: ouraieckg@raiecko.cz

Bankovní spojení: 5525631/0100 KB Blansko

Datunl: 17.6.2020
Vyřizuja: Bc. Kateřina Sehnatová, tel: 722í06699,e+nail: sehnalova(@raiecko.cz

Véc: Stížnostna postup

přl vyřlzování žádosti o informace

č.;.: Rtrlzozo

Obec Ráječko, lČ: 00280844, sídlem nám. 1. máje 250,679 02 Ráječko (dále jen Obec), obdržela dne
9.6.2020 Vaši stížnost na postup přivyřizovánížádostio informace podle zákona č. 106i1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu (dále jen lnfZ) o poskytnutí informace.
NížeVám poskytujeme upřesněnl odpovědí.
K bodu žádost é. 1:

Zaslaná odpovéď: Není nám srozumitelná otázka formulovaná cit.: ,,z jakého důvodu obec žádá o
novostavbu vodovodu...". Přesto Vám sdělujeme, že obEc nikoho nežádá o novostavbu jakéhokoli
vodovodu, Obec má záměr obstarat vydání potřebných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení pro
novostiavbu vodovodu na pozemcích dle Vašížádosti. Za tímto účelemobec obstará potřebnou
projektovou a souvisejícl dokumentaci a předinvestiční přlpravu,

í

Upřesnění odpovědi k bodu žádosti ě. : Obec pouze žádá o vydání stavebního povolení,
stavebníkem realizujícímstavbu Obec Ráječko nenl a nebude, taktéžnehradl a nebude Obec Ráječko
hraclit náklady projektové dokumentace.
K bodu žádosti ě.

2:

Zaslaná odpověď: Náklady obstarání projektové a související dokumentace
dosáhnou

řstky

50.055,- Kč.

k

záměru dle bodu

1

Upřesnění odpovědi k bodu žádosti č, 2 : V poskytnuté odpovědi k bodu žádosti č. 2 došlo

k poskytnutíjiné informace. Uvedená částka 50 055,- Kč se týká nákladů projektové dokumentace na
vybudování komunikace na ulici Okružní,nejsou v ní zahrnuty náklady projektové dokumentiace na
stavbu vodovodu a vodovodních přípojek. Omlouváme se žadateli za poskytnutijiné informace.

Náklady

ce

Řa
na které j
ooec

li

na stavbu vodovodu a vodovodních přípojek
poskytnout, Náklady hradí majitere pózjmio,

K bodu žádosti č, 3:

Zaslaná odPověď:
obstaráníprojektové a souvisejícídokumentace
Tá"kJa9y
k záméru dle bodu ,l uhradí
Že jejich Část v zakonnem rúsahu uptatnr
kterým
ňo'o.oua.h,
zámérpřinese individuální
;:"X'r:Jr

upřesnění odpovědi k bodu Žádostl ě.3 : stavbu
vodovodu nebude hradit obec Ráječko. ale
ji hradit v plném rozsahu majitelé pozémku,
budou
n"
provést stavbu přípojek.

it"re;;;;ů"

K bodu žádosti č 4,

Í,11;l:.:r'íH:Í;ffHdY,obstaráni

projektové a souviseJicí dokumentace
k záměru dle bodu 1 ngsou*_,*-o
jj\

K bodu žádosti č, 5:
povéď: Není ná

skutečnosti,
úřadu v Blansku
o

UPřesnění odPovědi

realizová
obrat'te
u instiiuci

dle vašíŽádosti
na příslušný St
uje pouze záměr

k bodu Žádosti ě. 5:

§l"rliiii;3jenstavebnikem

obec Ráječko požádala o vydání povolení na stavbu
realizujícímstavbu uuoou ňáiiie]ďpozemru,
ná rteré'se uvažuje provést

K bodu žádosti č. 6:

zaslaná odpověď: Žádanou informaci obec nemá,
nemúžeji tedy poskytnout.
K bodu žádosti č. 7:

Zaslaná odPověď: Předmětná kontunikace není v
kategorii místníchkomunikaci. ale v kategorii
ÚČelových komunikacídle předpisu, které na
kategoriz"Ói-áĚňáoaii.

evidovat komunikaci v pasportu komunikací a neěviOuP ji.

-'--' ž; t"í.,";i;řr'.Ěňa

obec povinnost

K bodu žádosti č. 8:
Zaslaná odpověď: Projektovou a souvisejícl dokumentaci
k záměru dle bodu

.1

zadala obec.
Upřesnění odpovědi k bodu žádoEti č.8 ;
obec RájeČko Projektovou dokumentaci pouze zadala, ale
nehradí náklady za projektovou a související
dokumentaci, tudížnejsou vyhrazeny v rozpoětu obce,
K bodu žádosti č. 9:

Zaslaná odPověď: rua\t"9Y obstarání projektové a související
dokumentace k záměru dle bodu 1 nese
a hradí obec a dosahují ěástky dle boŮu á.

Upřeaněni odpovědi k bodu žátlostl č. 9:
NákladY obstaránÍ Projektové a souvisejícídokumentace
stavby vodovodu a vodovodních přípojek
budou hradit v Plném rozsahu majitelé poiemků, na ktéiJle
uvažováno se stavbou přípojek,
K bodu žádostič.,l0.
Zaslaná odPovéď: NákladY zastoupení při obstarání projektové a
souvisejícídokumentace k záměru dle
bodu 1 dosáhnou odhadované výše 10.0OO.- Kč.

K bodu žádosti č. 1 1:

zaslan
umoŽn
takouý.
proved

ěď: Žádanou informaci obec nemá, nemůžeji tedy poskytnout.
zvážímeprávnímožnosti
zvolenému a honorovanému auditorovi provést áudit v účetnictví
obce. pokud máte o
zájem, dejte nám, prosím, zprávu s iáentifiŘací osoby auditora s návrhem
termínů
tu.

K bodu žádosti č, 12;

zaslaná odpověď: Žádanou inforlnaci obec nemá, nemůžeji tedy poskytnout.
K bodu žádosti ó,

13:

Zaslaná odPověď: JŤF. se o veřejně přístupnou informaci. Přesto
Vám v zájmu zachování dobnich
vztahů a usnadnění vašeho postupu.sdétujeme, Že starosta obce
dosáhl v roce 2019 čistéhocelkového
příjmu 477.150,- Kč, místostarostá eisteno celkového přŇ-ižž,a74.Ré.
K bodu žádosti č. ,l4:

Zaslaná o

formaci. přesto vám v zájmu zachování dobrých
dosáhlv roce 2019 čistéhoceíkového

u
příjmu 0,_

vztahtJ a

,T:',lťO'e

upřesnění odpovědl k bodu žádosti č, 14: starosta obce ani místostarostka
obce neobdrželi v roce
2019 od Obce žádnou mimořádnqu odměnu na úrovni pracoune pravní
ani ;aieŘÓriline.
K bodu žádosti č. 15:

Zaslaná odpověd': Po podrobném věcném vyhodnocení a posouzení jednotíirlých
části bodu 15
samostatně i ve vzájemných souvislostech hodnotíme obsah jako přání,
či
amOici, jejichž plnění
nespadá pod povinnosti obce lnFZ. Nejedná se o žádost o poskytnutí ínformace,
z tohoto důvodu
nemáme možnost dle lnž jakkoli reagovat,

Vit Rajtšlégr
starosta obce

Or.2r
q,

ln

