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Poskytnutí požadované informace 

 

 Obecní úřad Brumovice, jako orgán příslušný podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném 

přístupu k informacím “) obdržel Vaši žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu 

k informacím. V této žádosti s datem 11.8. 2022 a doručené na podatelnu povinného subjektu dne 

11.8.2022, požadujete následující informace, cit.: 

 

„ Chci Vás požádat o informaci, týkající se dotací ze strany obce. 25. července 2022 jsem Vám předal 
žádost, ve které jsem chtěl zaslat zápisy z rady obce a informaci, kdo byl pořadatelem akce - košt 
svařáků. Zápisy jsem obdržel, (za což Vám děkuji), ale vyjádření o pořadateli nikoliv. Protože jsem 
dané zápisy prostudoval, měl bych několik dotazů, týkajících se dotací ze strany obce. 

1) Proč rada schválila dotaci, která byla podána v nestandartním termínu a způsobem? 
2) Podílela se obec i jiným způsobem na této akci vyjma pronájmu prostor? Např. Placení 

energií, úklidem apod. 
3) Proč klub Rodiče dětem, z.s. nepodal žádost o dotaci v době, kdy se řeší rozpočet obce? Tak 

to bývá zpravidla u jiných organizací. 
4) Není v rozporu se zákonem, popřípadě vyhláškou, že klub Rodiče dětem, z.s. pořádá akci, 

kde se jedná o alkohol? 
5) Jaké jsou podmínky pro získání takové dotace? 
6) Obec přispívá občanům na vybudování vjezdů ke svým nemovitostem. Jaké jsou podmínky 

pro získání této dotace? Jsou tyto podmínky a možnosti někde zveřejněny? 
7) Proč nebyla vyčerpána dotace z MŽP ve výši 79 453 Kč? Nešly tyto prostředky využít 

například na pořízení žaluzií? “ 
 
 

 

K této žádosti sdělujeme následující: 

 

 Vážený pane na základě Vaší žádosti ze dne 11.8. 2022, viz naše č.j. 503/22 dle zákona 106/1999 Sb., 

kde žádáte odpovědi na otázky. 

 

1) Rada obce schválila poskytnutí finančního daru pro uspořádání veřejné akce pořádané v obci 

Brumovice z důvodu podpory a rozvoje společenského života a zajištění společenského vyžití 

pro své občany. 

2) Jak plyne i ze zápisu jednání Rady obce, který Vám byl poskytnut na základě žádosti, bylo 

konání akce umožněno v obecních prostorách, jestli se ptáte, jestli za tento jeden den bylo po 

pořadateli požadováno uhrazení energie, tak bylo. Prostory po sobě pořadatel uklidil ke 

spokojenosti obce. 

3) Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. se dle § 2 odst. 4 netýká dotazů 

na názory, z tohoto důvodu nebude obec na tuto Vaši otázku odpovídat. 

4) Tuto informaci obec Brumovice nemá a ani nemá povinnost mít. Povinnost poskytovat 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb. se dle § 2 odst. 4 netýká dotazů na vytváření nových 

informací, z tohoto důvodu nebude obec na tuto Vaši otázku odpovídat. Doporučujeme obrátit 

se s Vaším dotazem na advokátní kancelář. 

5) Podat jakýkoliv návrh orgánům obce má v souladu s § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích jakýkoliv občan. 



 

6)  Podat jakýkoliv návrh orgánům obce má v souladu s § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích jakýkoliv občan. 

7) Předmětná dotace byla Obci poskytnuta za účelem zateplení ZŠ Brumovice, součástí dotace 

byla i rezerva, kdyby bylo potřeba částku navýšit o předem neočekávané náklady. Zateplení 

proběhlo bez potřeby využití rezervy a tato nevyčerpaná část rezervy tedy byla v souladu se 

zákonem vrácena. Není možné uměle vytvářet další náklady , nelze použít peníze z dotace na 

cokoliv , ale pouze na předem určený účel, tedy zcela jistě nebylo možné použít prostředky na 

žaluzie, jednalo by se o dotační podvod 
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