
Komu: Obec ŘITKA, IČO : 00241644, Na Návsi 54 252 03 Řitka
Identifikátor datové schránky q7ka76z
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věc: žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. č.11

č.j. 1/2021

datum: 10.1.2021

Vážení, 
zasílám tímto stížnost proti odmítnutí poskytností informace datovanou 8.1.2021

Dovolím si připomenout že Obec je veřejným subjektem spravujicí veřejné finanční 
prostředky proto dle zákona o svobodném přístupu k informacím je povinným subjektem. 

Pokud jako je tomu v Obci Řitka nefunguje řádná opozice, viz zápisy ze ZO ve kterých 
jsou téměř všechna usnesení přijatá jednomyslně, je na občanech aby se zajímali, např. o 
to jak Obec s finančními prostředky hospodaří. Tj. předmětný dotaz je naprosto legitimní a 
Obec Řitka nemá zákonné důvody na tento dotaz neodpovědět, žádáme aby Obec 
odeslala naší stížnost nadříženému orgánu tj. Krajskému úřadu pro Středočeský kraj a 
vyrozumněla nás v zákonné lhůtě o této skutečnosti. 

Dovolím si připomenout že Obec Řitka se od podání naší první žádosti o informace dne 
30.9.2020 poskytování jakýchkoli informací o svých finančních tocích velmi brání, 
předpokládáme že tam je ze strany Obce nějaký důvod, proč by se o konkrétních 
finančních tocích neměl nikdo dozvědět. Tato naše žádost se jeví o to oprávněnějsí, kdy z 
Obce mizí beze stopy důležité dokumenty, které mají následně za následek škody ve výši 
větší než 1.000.0000 Kč, viz odpověď obce č.j. 3/2021 datovaná 8.1.2021 na náš dotaz ze
dne 24.12.2020.

Dále by se dle mého názoru opět mohlo jednat o porušení zákona ze strany Obce a to 
konkrétně zákona č. 491/2001 Sb. § 5 (2) ve znění:  „Funkce člena zastupitelstva obce, 
města, územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy je neslučitelná
s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce..“ Což je naprosto logické, není možné
aby zastupitelé rozhodovali o událostech v Obci a byli zároveň jejími zaměstnanci, tj. 
závislí na Obci o které rozhodují. 

Děkuji a jsem s pozdravem
Grigorij Vdovičenko


