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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
Na Obecní úřad Horní Bojanovice byla dne 14.12.2020 č.j. 418/2020 podána ,, Žádost o 
podání informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,, poskytnutí informace:  

1. Žádám starostu obce o omluvu, že jsem lhal při předražení zakázky o velkou částku na 
pracích na ulici Pekanda. Jeden z argumentů, které jsem předložil byla fakturace 8ks 
revizních šachet, kde 1ks s DPH stál 55952,-Kč. Fakturováno bylo 8ks, ale 
zabudováno ve splaškové kanalizaci při kontrole s předsedou finanční komise, jsme 
napočítali jen 7ks. 1 kus chybí, což jistě pan Štol Jar. Jako zástupce komise potvrdí. 
Obec tím byla o částku 55952,-Kč poškozena finančně. Zajímavé je, že kontrola z 3.11. 
a 30.11.2020 a zpráva finanční komise na 7. veřejném zasedání konstatovala, že 
fakturace je v pořádku a nedošlo k předražení. Dle mého je v tom záměr občany 
klamat (lhát jim). 

2. Zvedání částky poplatku za pronájem na Obecním úřadě. Kadeřnictví i pedikůra 
zvýšení o 20% z důvodu vyvážení splaškové vody. U Bytu obecního zastupitele 
k žádnému navýšení nedošlo, přestože produkují asi 70% splašků oni. Jaký je důvod? 
Je snad rodina v pronajatém bytě sociálně slabá jako občané na podporovaném 
bydlení na č.p. 245. 

3. Zvýšení poplatků za odvoz odpadu – popelnice 
Občané 3-70 let; doposud 500Kč, od 1.1.-700Kč; zvýšení 40% 
Občané 70 a vice; doposud 300Kč; od 1.1.-500Kč; zvýšení 67% 
Proč došlo k vyššímu navýšení u starších občanů o 27%. 

Odpověď  
1. Podle ust. § 14 odst. 4 s odkazem na odst. 2 odmítáme bod této žádosti, z důvodu, že 

žádost není žádostí ve smyslu zák.106, protože žádost o omluvu není žádost o 
poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Obzvlášť je-li požadována omluva na 
nějaké výroky nepodložené důkazem. 

2. Pronájmy obecních prostor se řídí platnými nájemními smlouvami. 
3. Z důvodu nového zákona o odpadech rozhodlo zastupitelstvo obce navýšit poplatek za 

odvoz odpadu na 700,- Kč za rok, děti do tří let jsou od poplatku osvobozeny a 
seniorům byla z minulých let ponechána sleva ve výši 200,- Kč.  

    V Horních Bojanovicích 8.2.2021 
 

Ladislav Kachyňa-starosta 


