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Věc: Žádost o poskytnuti informace dle zák.106/1999 Sb:

Zápisy OZ, závěrečný účet obce

Proč k datu 1.5.2019 není na Úřední desce ani na www.stránkách obce vyvěšen zápis z OZ ze dne
17.4.2019 (pouze Usneseni na ÚD), když zákon o obcích 128/2000 sb. v § 95 toto požaduje do lOti

dnů.
Není zde ani schválený závěrečný účet obce za r.2018.

Proč obec vícov se stejným počtem obyvatel má na svých www. stránkách mmj. vyvěšeny
přehledně od roku 2005 do dubna 2019 v sekci Dokumenty všechny schválené rozpočty a závěrečné
účty za tato období, ale obec Bílovice nikoliv

Lutotín 1. 5. 2019
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Tazatel

Odpověd' na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

vážený pane,

na úkladě Vaší žádosti o poskytnuti informace ze dne O l. 05. 2019 v níž uvádíte dotaz:
Proč k datu 1.5.2019 není na Úřední desce ani na www.stránkách obce vyvěšen zápis z OZ ze dne
17.4.2019 (pouze Usneseni na ÚD), když zákon o obcích 128/2000 sb. v § 95 toto požaduje do lOti dnů.
Není zde ani schválený Závěrečný účet obce za r.2018.

Proč obec vícov se stejným počtem obyvatel má na svých www. stránkách mmj. vyvěšeny přehledně od
roku 2005 do dubna 2019 v sekci Dokumenty všechny schválené rozpočty a závěrečné účty za tato období,
ale obec Bílovice nikoliv
Vám zasíláme tuto informaci:

K dotazu číslo l:
Zákon o obcích 128/2000 sb. v § 95 požaduje zápis pořídit do 10 dnů a uložit na obecním úřadu
k nahlédnutí. Zákon nestanovuje povinnost zápis zveřejňovat na úřední desce nebo webových
stránkách. Naše zastupitelstvo zápis ze zasedání zveře.jňuje na webových stránkách dobrovolně,
aby občanům umožnilo se s nim seznámit bez nutnosti docházet na obecní úřad. Zápis
zveřejňujeme poté, co se s nim seznámí zastupitelé.
§ 95 z.akona o ':b(.lch
(l) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořízuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta
a určeni ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad
jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasováni a přijatá usneseni.
(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončeni zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k
nahlédnuti. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva
obce.
Odpověď' k dotazu, že na úřední desce není k datu žádosti o informaci, tj. k 1.5. 2019 zveřejněný schválený
závěrečný účet obce za rok 2018.
V souladu se z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů zveřejňuje obec tyto dokumenty:

r' schválený rozpočet obce,
schválený střednědobý výhled rozpočtu obce,
schválená pravidla rozpočtového provizoria obce,
schválená rozpočtová opatřeni obce,
schválený závěrečný účet obce,

a to na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jejich schváleni



Z uvedeného vyplývá, povinnost zveřejnit závěrečný účet do 30 dnů ode dne jeho schváleni tedy
nejpozději 17.5.2019. Schválený závěrečný účet byl zveřejněný na http://bi|o\/ic.e-lutotin.c-z/|jredni-deska-
bilovice-lutotin.htrd dne 6.5.2019.

Obec Bílovice - Lutotín provozuje jinak graficky řešené webové stránky než obec Vícov a dokumenty
zveřejňujeme na odkazu úřední desky tj. na http://bi|ovice-|utotin.cz/uredni-deska-bi|ovice-|utotin.htm|, a
rozpočet na stránce htt[?://bi|ovice-|utotin.cz/rozpocty=htm.|.
Obec Bilovice - Lutotín tedy zveřejňuje všechny dokumenty v zákonem dané lhůtě.

S pozdravem

Ing. Miroslav Hochvald
starosta obce Bik)vice-Lutotill

Obec Bilovice-Lutotin
Bílovice 39
798 41 Kostelec na Hané
IČO: 00288012


