Obecní úřad Milostín
Milostín 38, 270 04 p. Hořesedly
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Milostíně dne 30.4.2018
Č.j. InfZ-2018003

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1 zákona č. 109/1999Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnutí
Obec Milostín jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst.1 zákona č.106/1999Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), rozhodla o
žádosti pana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
doručené povinnému subjektu dne 23.04.2018 o poskytnutí informace podle InfZ.
Žádost o poskytnutí informace „Rozpisy práce a vyúčtování za jednotlivé „smlouvy o
dílo“ v položkách a Rozpis práce tj. prováděný úkon v jednotlivých smlouvách“ ze
dne 23.04.2018 se podle § 15 odst.1 InfZ odmítá, jelikož jejím předmětem je
poskytnutí neexistující informace ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ.
Odůvodnění
Povinný
subjekt
obdržel
dne
23.04.2018
žádost
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, podle InfZ o:

pana

„Rozpisy práce a vyúčtování za jednotlivé „smlouvy o dílo“ v položkách, které prováděl pan
starosta, při rekonstrukci obecního úřadu v celkové hodnotě 75 500,- Kč.
1. Smlouva o dílo z 5.10.2015, v rozsahu 150 hod a celkové odměně 29 500,-- Kč.
2. Smlouva o dílo z 4.1.2016, v rozsahu 130 hod. a celkové odměně Kč 25 800,--.
3. Smlouva o dílo z ……..2016, v rozsahu……..hod. a celkové odměně 20 000,- Kč.
Rozpis práce tj. prováděný úkon v jednotlivých smlouvách (odpracované hodiny při opravě
elektroinstalace zasedací místnost a dvou kanceláří OÚ, výroba rozvaděče, oprava vodovodní
instalace a odpadu, demontáž a provizorní montáž zabezpečovacího zařízení, další
elektromontáže, položení plovoucí podlahy, osazení zámků dveří – položení m2 podlah,
instalace délkových metru kabeláže, vodovodní instalace a odpadů.)
Upřesnit datum, rozsah hodin a prováděné práce u třetí smlouvy o dílo, též v rozpisu práce.
Rozpis práce, tj. podklady pro výpočet jednotlivých smluv o dílo.“
Smlouvy o dílo nebyly uzavřeny. Z obsahu podání je zřejmé, že žadatel má na mysli tzv.
dohody o provedení práce. Kopie těchto dohod o provedení práce byly žadateli poskytnuty.
V dohodě o provedení práce se fyzické osoby nezavazují konat práce určitého druhu podle
pokynů zaměstnavatele, ve stanovené době a na stanoveném místě, ale k určité činnosti či
splnění úkolu, za což jí náleží odměna ve sjednané výši. V dohodách o provedení práce
uzavřených s panem Jiřím Peškem, r.n. 1952, je vymezen pracovní úkol zaměstnance, rozsah
pracovních hodin a sjednaná odměna.

Z důvodu neexistence požadované informace není možno žádosti o poskytnutí
informace vyhovět a proto povinný subjekt vydal podle § 15 odst.1 InfZ rozhodnutí
o odmítnutí žádosti.

Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u
Obec Milostín, Milostín 38, 270 04 Milostín a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského
kraje.

Jiří Pešek
starosta

