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ROZHODNUTÍ
o odmítnutí žádosti
Obec Lomnice, se sídlem Lomnice 42, 79302, IČ: 00296198 jako povinný subjekt v souladu
s § 2 odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen InfZ) a místně příslušný podle §11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržela dne 10. 02. 2016 žádost pana Romana Kressy
narozeného dne 29. 05. 1963 bytem Lomnice 103, 793 02 Lomnice, roman@kressa.cz
o poskytnutí informace podle InfZ., a to informaci tykající se požadavku na tabulku všech
příjemců veřejných prostředků v roce 2015 (dle struktury jméno, příjemní, rok narození, obec
kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků).
t a k t o:
Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů ve spojení s § 2 odst. 4 tohoto zákona se žádost žadatele ze dne 10. 02.
2016 o poskytnutí informace, a to informaci tykající požadavku tabulku všech příjemců
veřejných prostředků v roce 2015 (dle struktury jméno, příjemní, rok narození, obec kde má
příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků) odmítá.
Odůvodnění:
Obec Lomnice obdržela dne 10. 02. 2016 žádost pana Romana Kressy narozeného dne 29. 05.
1963 bytem Lomnice 103, 793 02 Lomnice, roman@kressa.cz o poskytnutí informace podle
InfZ., a to informaci tykající se požadavku na tabulku všech příjemců veřejných prostředků
v roce 2015 (dle struktury jméno, příjemní, rok narození, obec kde má příjemce trvalý pobyt,
výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků).
Z ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. vyplývá, že povinnost poskytovat informace se
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Z obsahu žádosti
lze dovodit, že žadatel požaduje tabulku všech příjemců veřejných prostředků dle stanovené
struktury. Jinak řečeno žadatel se ptá na novou informaci, kterou obec Lomnice nevede
v požadovaném formátu vhodném pro zveřejnění žadateli (dle zákona InfZ §8b odstavce 3.)
Obec Lomnice poskytla žadateli dne 02.05.2016 pod č.j. 677/2016 soubor Win RAR s kompletním účetním deníkem za rok 2015, tak jak je generován z účetního systému KEO.
Jinou formou účetního deníku nedisponuje.
S ohledem na výše uvedené rozhodla Obec Lomnice tak, že žádost ze dne 10. 02. 2016
odmítla.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle §16 odst. 1 InfZ podat písemné odvolání ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím
Obce Lomnice, který toto rozhodnutí vydal.

Anna Šomodíková
starostka

Doručuje se:
Roman Kressa – do vlastních rukou (s dodejkou)
Správní spis

