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pNotni identifikátor

odbor Veřejné spráVy, dozoru a kontroly
náměstíHrdinů 1634/3
14o 2'l Píaha 4

č, j,: MV- 3334-2/oDK-2019

Praha 14, ledna 2019
Počet listú/stran| 2/3
Přilohv: 1/spis

UsNEsENl
Ministerstvo vnitra, odbor Veřejné správy, dozoru

Vnitra"), rozhodlo

V

souladu

s

a

pana

Milana Šváchy'

'12 zákona
§
jen,,spráVní řád"),

Ustanovenim

'Ministerstvo
i ioÓ/zoo+ sn,. sorávni íád, ve zněni pozdějšíchpředpi§ů (dále
ve věci stižnosti

kontroly (dále ien

adresa:

bvtem

korespondenční
(dále také,,žadatel"ěi ,,stěžovatel"), ze dne
PáVloV
3, ledna 20,19, na postup povinného subjektu - obce Pavlov, obec_niho_uřadu
,106/1999

sb"
Dři Wřizováni žádosíi'o poskytnuti informace dle zákona č,
jen
(dále
á."ÓÓ"ane. přistupu k informácim, ve znění pozdějších předpisů
,,informačni zákon")

taktoI
Podlé § í2 správního řádu 6 e stižno§t pana Mila_ne Šváchy,
--obci Pavlov, obecnímu úřadu Pavlov iako
ňos tupuie
příslušnémuk vyřízení věci,

sp.ávnimu orgánu věcně

odůvodnění:
Ministe§tvo vnitra obdrželo dne 4. ledna2019 stížnostžadaiele ze dne
jen ,,povinný
s. r.aná'iÓlÓ pioii postupu obce Pavlov, obecního úřadu Pavlov (dále
se
Š"Oi"iir'Óit,
oii uui"ouá"í ieho žádosti o informace dle informačniho zákona, ze které
je
,.trto^r"" mně však nebyty poskytnuty s tim. že si mám zjisfit sam
"rá""á?"á
iriÁ"i.iy"n stránkách obce, kdé jsou ovšem tyto neúplnéa. neodpovidající
-ri.iu .a Žádosti. Jako důkaz příktádám přípis obce Pavlov ze dne 1, 12- 2018,

stejně jako moji žádost ze dne 19_ 11. 2018. Timto vás žádám jaka orgán dozoru
o to, aby obci Pavlov bylo nař|zeno mně výše uvedené informace poskyínout
v pisemné formě v zákonné lhútě, neboť je zcela evidentní, že zastupitelstvo obce
Pavlov jednalo v rozparu se zákonem' .

Z obsahu stižnosti a jejich příloh je patrné, že žadatel se obrátil žádostl ze dne
'19. listopadu 2018 na povinný subjeK ve Věci zpřistupnění Veškerých mésíčních
nákladů na odměnu (dle zákona č. 992017 sb. ve znění pozdějších předpisů)
jednotli,,lých zastupitelů obce Pavlov, a to jmenovitě. Z přílohy stížnosti připisu
povinného subjektu o poskytnuti informace č, j.: oP-oUPa-32112018, ze dne
1, prosince 2018 vyplývá, že obecnl úřad Pavlov Vyřídil žádost stěžovateIe odkazem
Webovou stránku
PaVloV httD://Www.Davlovukladna,c/urednideska/detail?id=266. stěžovatel uvádí, že odkazem na internetové stránky mu byly
poskytnuty informace, Keréjsou neúplnéa neodpovídají rozsahu jeho žádosti,

-

na

obce

Ministerstvo vnitra vyhodnotilo podání žadatele jako stížnostna postup při
vyřizování žádosti o informace podle Ustanovení § 16a odst, 1 pism, a) informačniho
zákona, kdy nadřízený orgán posuzuje, zda žádost byla odkazem Wřizena řádně,
tedy zda byly splněny podmínky pro odkaz na zveřejněnou iníormaci a zda byla takto
žádost Vyřízena V plném rozsahu, zároveň Ministerstvo vnitra dospělo k záVěru, že
neni orgángm přislušným k vyřízením stížnosti.

orgánem příslušným k vyřízení stižnosti je Ysouladu s uatanovenim
§ 16a odst. 3 informačníhozákona obéc Pavlov. obecni úřad Pavlov. a to iako
povinný 9ubjgkt podle informačníhozákona. Pokud povinný subjekt stížnosti

zcela nevyhoví nébo nevydá rozhodnutí o odmítnutížádosti, před|oží v 9ouladu
s ustanovenim § í6a odst. 5 infořmačniho zákona stížnostspolu se spisovým
materiálgm nadřízenému orgánu, kter,ým jé podle ustanovení § í78 odst. 2
správního řádu Krajský úřad středočEského kraie

Podle první véty ustanovení § 12 správního řádu DojdeJi podání (§ 37)
správnímu orgánu, který není věcně nebo místně příslušný, bezodkladně je
usnesením postoupí příslušenémusprávnímu orgánu a současně o tom uvědomí
toho, kdo podání učinil (dále jen podatel").

Vzhledem k tomu, že stížnostje nutné podat U povinného subjektu ve smyslu
§ 16a odst, 3 iníormačnlhozákona, nikoliv U nadřízeného orgánu (Krajského úřadu
středočeského kraje), rozhodlo Ministerstvo vnitra způsobem uvedeným Ve \^ýroku
tohoto usneseni a předmětnou stížnost postupuje podle ustanovení § 12 správního
řádu povinnému subjektu,
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Ministerstvo vnitra
Nad Šbtou 3

pošlovníschíánka 2l
l70 34 Prahá 7

věc: stížno§t na nedodání infoŤmací

komu: Ministerstvo vnitra Če§ké řeoublikv
Vážení.

obíacím se na vásjako na orgán dozoru a kontíoly, Dne 19. I l, 2018jsen ve §myslu zákona

č. l06/t999 sb,, o svobodném přístupu k infomacím požádal obec Pavlov ok. Kladno o
zpřístupnění následuiících informácí:

veškeré měsíčnínáklady na odínčnD(d]e ákona č, 9912017 sb, ve znění pozdějších
předpisů) jednotlivých zastupitelů obce Pavlov. a tojmenovitě.

Informace mč vš, ( nebvlv Doskvtnutv s tím. že si ie mám zijsti! sám na intemetovýcll
slíánkách obce. kde isou ovšem {vto neúD]né a neodpovídaií rozsahu n)é žádosti, Jako dťlkaz
přikládám přípis obce Pavlov ze dne 1, 12. 2018, stejně jako moji žádost ze dne 19. l l, 2018,

Tímto vás žádám jako orgán dozoru o to. aby obci Pavlov bylo nařízeno mě výše uvedené
infoťmace poskytnout v písemnéfonně v zákonné lhůtě, neboť
zastupitelstvo obce Pavlov jednalo v rozporu se zákonem,

Děkuji ajsem

s

pozdravem

Milan Švácha
Datum narození

Bytem

-<-..-

^\

je Zcela evidentní, že

Adre sa DIo korz s Donde nc i :

OÚ Pavlov
Lidická 65
273 51 Pavlov

l9

|

l, 2ol8

komu: ou pavlov
vážení.

ve smys|u Zákona č, l06/t999 sb., o svobodném přístupu k infoímacím vás žádám o
zpřístupnění následuj

íc ích informaci:

veškeŤe měsíčnínákladv na odněnu (dle zákona č. 99/20l7 sb, ve znění pozdějších předpisů)

jednollivých zaýupitelů obce Pavlov, jmenovitě pak:

ř

JosefKozel
lng. Jafoslav Giinter

Milan Macháček
Hana vodrážková

Jiňweidenthaler
Radim Lunga
Ján Bačkovský

Informaci žádám poskylnout V písemnéfoímě a zaslat poštou na nížeuvedenou
kořespondenční adresu. za jejich poskytnutí předem děkuji, v případě, že infoímace
neobdížímv zákoně stanovené lhŮtě nebo v neúplnémstavu, budu nucen se obrálit na

MvČR

iako místnčpříSlušný orgán dozoíu a kontíoly veřejné správy, Pevně však věřím, že toto
nebude zapoťebí,

S pozdravent

Nlilan Švácha
Bytcm
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becní úřad pavlov
Lidi.ká 65
273 51 Pavlov

MthnŠvíchr

vPavlověl,12.20l8

/

Na§

Poskytnuti ilformací

č

j.:oP_oUPa_32t

/201 8

obccni uřad oboe Pavlov obdržel vaši ádost ze dne 19. 1l. 2018
o poskytnutí informací ve smysltl zákana č, 106/1999 Sb., o svobodném
přirh.qu k iťormacim, ve znění pozdějšich předpirri. V odpovědi na Vaši
ádost o po§lg/tnutí informace na ,,veškerémě§íčnínáklady na odměnu (dl€
pozdějšíchpředpisů)" jedno i.ých zastupitelů
zíkona č.99/2017 §b. ve
^ění
obce Pavlov sdělujeme následující:
Veškeréúdaje jsou volně přisfupné zde ná el. adrese:

hťtp://www.pavloúrkladna.ozlurdli-deskďdetail?id:266

za obecní riřad pavlov:
Jo§ef Kozel
sláiosta obce
obec PAVLoV

B

§ Bl!lov!| ipoj.nl

5ldb lil.dú
*42031266s32§
+42o 724 18o
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ě ú.38Eo69329 / 55oo

J.m! plat.l

olli

lé 234 77o
DÉ:ao2347ro
ob*niur"aopauu*rgana,,
'm||' Pťť.p.v&ťurLdň',@
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obecní úřad pavlov
Lidická 65

273 57 Pavlov
okres kladno

Milanšvácha

V Pavlově 27.1.2aI9
Naše čj.:OP-OUPa-03 1 l20l9
Věc: Poskytnutí požadované informace - postoupení súížnostiMilana Šváchy ze dne
3.1. 2019 na obec Pavlov od MV Čn - vyřízení stížnosti
Obecní uřad obce Pavlov obdržel dne2I.1.2019 Usnesení odboru veřejné sprár,ry, dozoru a
kontroly Vrv ČR ve kíerémtento orgán vyhodnotil Vaši stížnostze dne 3.1.2019 a dospěl
k závěru, že není příslušqým kjejímu vyřízení, a proto ji postupuje orgánu příslušnému,
kterým je v souladu s § 16a odst. 3 informačního zákona Obec Pavlov, Obecní uřad jako
povinný subjekt.

Na Vaši žádost ze dne 19. 11. 2018 o poskyfirutí inforrnací ve smyslu zákona č. t06/1ggg
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které jste žádal a
informaci na ,,veškeré měsíčnínáklady na odměnu (dle zakona č.99l20l7 Sb. ve rnění
pozdějších předpisů) jednotlivých zastupitelů obce Pavlov, a to ,jmenovitě ", protože je
nám zrámo, že ovládiání intemetu Vám nečinnípotiže, odkázái jsme Vás na niže
uvedenou webovou stránku obce:
,,Veškeréúdaje jsou volně přístupné zde na el. adrese:
http iiwww. pavlovukladna. czluredni-de skaldetai l ? id:2 66"
:

Vzhledem k obsahu Vašístížnosti ještě tuto svoji informaci doplňujeme o následující
vysvětlení:
Jelikož jde o informaci z Ustavujícíhozasedrání zastupitelstva obce Pavlov, jsou jednotliví
členovéuvedeni i s funkcí, do kíerébyli zvoleni, a jsou zde takó uvedeny veškeré
zastupitelstvem obce odsouhlasené nráklady na jejich iedinou měsíčníodměnu. kten{ ie

iim wplácena.

Měl byste asi také vědět, že odměnu zavíce funkcí ne|ze sčítat,ani vyplácet. Vyplácí se
pouze jedna odměn4 ato zavyššífunkci, do které byl člen zastupitelstva obce zvolen.

za obecní úřad pavlov:

8

sídto úradu
Lidická 65
273 51 Pavlov
Česká republika

8

JosefI(ozel
starosta obce

Telefonní spoiení

+42o312 565 325
+420724 180 544
Ds: rt2a3gt

§ Bankovníspojeni
Raiffeisenbank
č. ú. 388069329 / 5500

jsme plátci DPH

-

becní úŘao

PAVLoV

Lidická 65,Zl3 51 PAVLOV

lČ: oo23477o
DlČ: Czoo23477o
email: obecniurad@pavlovukladna.cz
http:// www.pavlovukladna.cz

obecní úřad pavlov
Lidická 65
273 5t Pavlov

okres kladno

Příloha: Zápis z Ustavujícíhozasedání zastupitelstva obce pavlov, konaného dne 31.10.2018

E

sídlo úřadu
Lidická 65
273 51 Pavlov
Česká republika

8

Telefonní spojení

Bankovní spojení

+42O312 665 325
+42a724 180 544

č. ú. 388069329 / 5500

D§: rtza3gt

Raiffeisenbank

jsme plátci DPH

Ě:

00234 770

DlČ,: aaa23477o

email: obecniurad@pavlovukladna.cz

http:// www.pavlovukladna.cz

Ustavuiícízasedání zastupitelstva obce Pavlov

konanéhodne:31,10,2018odl8:30hod,.vbudověoU-Lidická.čp,65,Pavlov27351
Zápis z veiqného zasedání:

V

l

Sb, o obcích (obecní zřízení), byl o dosavadním starostou
panem Josefem Kozlem svoláno toto g§!3!]lú§]í_!3§9!L!!í za účelemzvolení do funkci
sou ladu s § 9

odst, 1 ) zíkon a

l 2

8/200

l

zastupitelstvaobcePavlovpI9J9!él9!9b4í9bd9,

Pfitonlni - zvolení zastupitelé obce:
p.Josef Kozel, lng.Jaroslav Gůnter, Milan Nlacháček, Ján Bačkovský, Jiří Weidenthaler
Hana vodrážková, Radim Lunga
Pfitonlno

bylo

občanťrobce Pavlov a 7 zastupitelťr obce,

Zasedíní zahájil dosavadní starosta obce Josef Kozel,
Po přivítání občanťrpoděkoval všem voličům.kteří se zúčastnilivoleb

a

podpořili kandidáty

nastupujícího zastupitelstva,
Zapisovatelem byl určen - Ing, Jaroslav Cúnter
ověiovateli zápisu byli určeni Hana Vodrížková, Jiií Weidenthaler
Je přednesen návrh programu tohoto veřejného zasedání,

Program:
I) Volba :
starosty
nrístostarosty
předsedťr výbonr
předsedťr komisí
2) Určenífunkce. pro kterou bude člen zastupitelstva obce uvolněn
3) schválení odntěn pro neuvolněné členy zastupitelstva podle § 72 zákona 128/200lSb,
o obcích (obecní zřízení)

4j Diskuse

Program byl odsouhlasen všemi zvolenýnli členy zastupitelstva,
Pofé starosfa požádal odstupujícíhonlístostarostu pana Ing, Vítka Kohoutka, aby dálejako
předsedající vedl zasedání až do zvolení starosty obce,
Ten po převzetí funkce piedsedajícího nejdříve vyjmenova| a piedal všem zvoleným zastupitelťrm
osvědčenío zvo|ení. kde si každý dopliruje svrlj podpis,
V souladu s § 69 odst, 2 Zákona o obcích, pře(l složenímslibu upozornil přítomné členy
zastupitelstva. že odnlítnutísložit slib nebo složeníslibu s výhradou lná za následek zánik mandítu
pod le Zákona ,19 I /200 I sb, o volbách do zastupitelstev obcí a o znlěně některých zákonů v platné m
7nění

Poté přečetl slib stanovený v § 69 odst, 2 zákona o obcích Ve znění:
"slibuji ýěřnost Českéřepublice. Slibuji m sýou čest a ýědoní, že ýoji funkci budu ýykonóýat ýědonitě, y zlinu
obce a jejích občanůa ]'í.tit se Ústaýou a .ókony Českéřepublk!."

jmenovitě vyzval piítomnéčleny zastupitelstva ke složeníslibu před zastupitelstvem obce podle
§ 69 odst, 3 zákona o obcích, pronesenínr slova .,slibuji" a ke stvrzení podpisem,

a

Všichni nově zvolení zastupitelé složili zákonem stanovený slib o výkonu své funkce zastupitele
obce, který stvrdili svým podpisem,
Členovézastupitelstva se dohodli na veřejné volbě,

Z iednání:
ad

1)

veřeiná volba , do funkcí isou navlženi a zvoleni:

Josef Kozel
s

Nově zvolený starosta p, Josef Kozel poděko!

il

výsledkem

Za Z\,olenl a pie\

hlasování 6 l

0

Zil dilšl ]iženl Zisedání,
Ing. Jaroslav Gůnter

mísiostáíostá ohce
s

výsledkem

předseda , finančnívýbor

hlasování 6 l

0

Radim Lunga
s

výsledkem

předseda , kontrolní výbor

hlasování 6 l

0

Ján Bačkovský
s

výsledkem

hlasování 6 l

0

Milan Macháček

předseda , výbor pro kulturu a spoít
s

předseda , výbor pro životníprostiedí. rozvoi a provoz
§

pr'edseda , výbor sociální
s

výsledkem

hlasování 6 l

obce

Jiří weidenthaler

v,úsledkem

hlasovíní 6 l

vÝsledkem

0

0

Hana vodrážková

hllsování

6 l

0

pro-zdrŽel se, proti
Na piíštímveřejném zasedání piedsedové výborů a komisí si doplní své členy a piedložíke
schválení tak. aby výbory a komise byli nejméně 3 členné,

ad 2)

Zastupitelstvo obce navrhuje a určuje ziídit uvolněnou funkci člena zistupitelstvi obce pro
starostu obce,

Uvolněnému členu zastupitelstva obce ve funkci starosty obce níležíměsíčníodměny
s odkazem nll zákon č, 128/2000 sb, ve zněnípozdějších předpisů a v souladu s prováděcím
pr'edpisem naiízenív lád y č, 3 l 8/20 l 7 sb,, podle počtu obyv atel do 300, pr'ed zdaněním ve
výši 36 499,-Kč
s výsledkem
0

hlasování 7 0

ad 3)

Zastupit]elstvo obce navrhuje a schval uj e vyplícet od l , l 1 20 l 8 odměny s odkazem na
zákon č, 128/2000 sb, ve znění pozdějších předpisťr stanovené niiízením vlády
č,3l8/20l7 sb, v maximálnívýši pro neuvolněné zistupitele s funkcí:
,

místostalosta

orgánu
orgánu
9)

pi€dseda výboru, komise, zvláštního
člen výboru zastupitelstva, komise, zvláštního
neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl, 5 až
uvedené částky odměn podléhaiízdanění

Kč
Kč
l,825,- Kč
l,095,- Kč

19,709.2,190,-

výsledkem hlasovíní 7 0 0
výsledky hlasování - schvaluje / zdržel se / neschvaluje
s

ad ,l)

na pořádání kultumích akcí odpověděl p, Micháček
Pan Peichl a starosta Josef Kozel poděkovali panu Kohoutkovi zajeho práci pro obec

V diskusi byly dotazy

v uplynulém volebním období,

Na záv ěI stffosta obce poděkoval za účasta ukončil v l 9:43 hodin ustavuj ícíveřejné zasedání
zastupitelstva obce Pavlov,

ověřovatelé zápisu:

Zápis zapsal:

p, lng, Hana Vodrážková
p, Jiií weidenthaler

p, Ing, Jarosliv Gúnter

zápis schválil:
Josef Kozel

