
OBEC MARTINICE
Martinice 16

769 01 HOLEŠOV
IČO: 00287482

    Vážený pan
Marian Staroba

         Martinice 161
          769 01 Holešov

Číslo jednací: OM - 116/2021
V Martinicích dne: 2. 5. 2021

Věc: Odpověď na Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 
106/1999 Sb. a poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím

Vážený pane Starobo, 

dne 24. 3. 2021 jste na Obec Martinice, Martinice 16, Holešov, 76901, poslal Žádost na základě
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádal jste nás o informaci, 
„Kde  v účetnictví  se  nachází  faktura  k částce  379  Kč  ze  dne  4.4.2019  zaplacena  z účtu
7524691/0100.“
Vaši žádost jsme zaevidovali pod č.j. OM-116/2021. 

Dne 29.3.2021 jsme Vám elektronickou formou na Váš mail  pod č.j.  OM-116/2021 odpověděli
cituji:
„Částka 379 Kč, která odešla dne 4.4.2019 z účtu obce č. 7524691/0100 je zaúčtovaná jako 
odchozí transakce z banky.“ 

Na  to  jste  reagoval  tak,  že  jste  7.4.  2021  poslal  prostřednictvím  Obecního  úřadu  Martinice,
Martinice 16, 769 01 Holešov, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje ve Zlíně stížnost. Stížnost jsme
zaevidovali pod č.j. OM-131/2021. Ve své stížnosti uvádíte, že Vám „Úřad po marném uplynutí
lhůty podle § 14 odst. 5 písm. D) InfZ neposkytl stěžovateli informace, ani neučinil vůči stěžovali
žádný jiný úkon předpokládaný InfZ.“  
Uvedl jste, že se jedná o žádost s č.j. OM-116/2020. Pod tímto číslem jednacím se nenachází
žádná vámi podaná žádost. Předpokládáme tedy, že jde o překlep, a myslel jste žádost OM-
116/2021. 

Odpověď:
Obec  Martinice,  Martinice  16,  Holešov  769  01  odmítá,  že  by  vůči  Vám,  jako  stěžovateli,
nepodnikla žádný úkon. 



Na Vaši otázku,  „Kde v účetnictví se nachází faktura k částce 379 Kč ze dne 4.4.2019 zaplacena
z účtu 7524691/0100.“ odpovídáme následovně:

Jak už jsme Vám poskytli informaci dne 29.3.2021 pod č.j. OM-116/2021 „částka 379 Kč, 
která odešla dne 4.4.2019 z účtu obce č. 7524691/0100 je zaúčtovaná jako odchozí transakce z 
banky.“ 

K tomu upřesňujeme, že se jedná o vnitřní výdajový doklad obce. 

Příloha elektronickou formou do mailu m.staroba@seznam.cz : OM-116/2021 ze dne 
29.3.2021. 

 

Vyřízení,  vyhledání  a  sepsání  odpovědí  pro  žadatele    pana  Mariana  Starobu  ,  pro  KÚZLK  a  
přichystání  dokumentů  pro  zveřejnění  v  povinně  poskytnutých  informacích  na  stránkách
www.martinice.cz zabrala pracovníkovi 60 minut času.

S pozdravem, 

Pavel Fiurášek, v. r. 
starosta obce Martinice 


