Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 10 Praha 1
ID datové schránky: xzeaauv
V Praze dne 14. dubna 2011
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás
dovolujeme požádat o níže specifikované informace. Konkrétně žádáme o poskytnutí informací, jak je
nakládáno s podněty týkajících se nakládání s majetkem obce, které jsou Ministerstvu financí postupovány
Ministerstvem vnitra. Pro úplnost žadatel konstatuje, že se žádostí o informace ze dne 11.4.2011 obrátil na
Ministerstvo vnitra a žádal o poskytnutí informací týkajících se uplatňování dozoru nad výkonem samostatné
působnosti u samosprávných územních celků (obce, kraje, hlavní město Praha), viz příloha č. 1 této žádosti.
Povinný orgán žadateli v zákonné lhůtě dopisem ze dne 12.4.2011 odpověděl, viz příloha č. 2 této žádosti. Ve
své odpovědi pak Ministerstvo vnitra žadateli na straně 3 sdělilo, že v období od 07/2006 do dnešního dne
postoupilo celou třetinu všech podnětů (1251) jinému příslušnému orgánu. Z toho mnohé z postoupených
podnětů, konkrétně ty, které se vztahovaly k prověření postupu obce při nakládání s majetkem obce, byly
postoupeny právě Ministerstvu financí. Z tohoto důvodu žádáme o poskytnutí informací, jakým způsobem je
s těmito podněty nakládáno. Konkrétně požadujeme poskytnutí těchto informací:
1) Kolik výše uvedených podnětů bylo Ministerstvu financí postoupeno od Ministerstva vnitra za
období od 07/2006 do dnešního dne?
2) Jakým způsobem jsou tyto podněty vyřizovány, jaké konkrétní kontrolní kroky MF podniká?
3) Který úředník má na starosti vyřizování těchto podnětů?
4) Kontroluje (popř. jak) MF zda obec podnikla kroky k nápravě?
5) Jaké sankce může MF vůči obci uplatnit?
6) Jaká je úspěšnost při vyřizování těchto podnětů, tedy kolik obcí po intervenci MF přehodnotí
svůj postup při nehospodárném nakládání s majetkem obce?
Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na
adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Pelléova 7, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme o poskytnutí informací
v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID datové schránky: ntauv78.
Za poskytnutí informací předem děkujeme.
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