OBECNÍ ÚŘAD VOHANČICE
Vohančice č.p. 29, 666 01 Tišnov
IČO: 00366013
e-mail: obec@vohancice.cz

Vážený pan

Č.j. VOH-551/2022
Spis. Značka: OÚV-034/2022

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Obecní úřad Vohančice, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) a místně příslušný dle
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“ , obdržel dne
19.08.2022 podání, zaevidované pod č.j. VOH-551/2022, vedené ve spisu OÚV-034/2022, jež učinil
, dat. nar.
, trvale bytem
(dále jen „žadatel“) ve věci „Dotaz dle zákona č. 106/1999Sb.“

V podání žadatel uvádí:

„Ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, žádám tímto o
informace o výši nákladů obecního úřadu Vohančice za rok 2019, 2020, 2021 a 2022 v níže uvedených
bodech, které jsem nenašel ve zveřejněném aktuálním rozpočtu na webu obce k 30.6. 2022:
1. Mzdové náklady /z toho dohody /
2. Sociální a zdravotní pojištění
3. Stravné
4. Pracovní oděvy, ošatné
5. Elektřina
6. Plyn
7. Vodné a stočné
8. Likvidace odpadů
9. Úklid
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10. Opravy a údržba
11. Telekomunikace
12. Právní služby
13. Poradenství, projekční práce, studie
14. Kancelářské potřeby
15. Drobný hmotný majetek neodpisovaný
16. Drobný hmotný majetek odpisovaný (doba použitelnosti delší než 1 rok - např. PC, nábytek)
17. PHM
18. Vzdělávání (školení)
19. Knihy a časopisy
20. Služební cesty
21. Náklady na reprezentaci obce
22. Pojištění obecního majetku
23. Služební cesty
24. Školení
25. Umělecká díla
26. Výše příspěvků zájmovým sdružením - hasičům, spolkům, důchodcům, sportovcům, dětem
27. Sponzoring“
Správní orgán žádost posoudil dle obsahu a tímto poskytuje žadateli informaci v souladu s § 6 a s § 14
odst 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů:
Obec Vohančice třídí příjmy a výdaje obce dle rozpočtové skladby uvedené ve vyhlášce č. 412/2021 Sb,
Vyhláška o rozpočtové skladbě. Znění této vyhlášky je zveřejněno např. na odkazu
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-412-2021-sb-43882
Požadované údaje zodpovídající dotazované body žadatele jsou součástí každoročně zveřejňovaných
auditovaných dokumentů volně přístupných veřejnosti na úřední desce obecního úřadu Vohančice pro
rok 2022 (https://www.vohancice.cz/urad-obce/uredni-deska/), v archivu úřední desky obecního úřadu
Vohančice
za
roky
2019,
2020,
2021
(https://www.vohancice.cz/urad-obce/urednideska/?kshow=&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod=&ca
sdo=&sort=1&order=0&show=1), v aplikaci klikacího rozpočtu na stánkách obce Vohančice, která je
pravidelně aktualizována jedenkrát měsíčně (https://www.vohancice.cz/urad-obce/klikaci-rozpocet/) a
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také na stránkách ministerstva financí: https://monitor.statnipokladna.cz/, kde jsou veškeré údaje
rovněž aktualizovány jedenkrát měsíčně.
Jednotlivé položky výdajů (skutečně zaplacených peněz) jsou uvedeny ve výkazu FIN2-12M, který tvoří
přílohu zveřejňovaného závěrečného účtu obce Vohančice (viz úřední deska rok 2021, archiv úřední
desky
rok
2020,2019).
Dále
je
lze
nalézt
na
stránkách
ministerstva
financí:
https://monitor.statnipokladna.cz/ v sekci plnění rozpočtu a rovněž také v aplikaci klikacího rozpočtu na
webových stánkách obce Vohančice (https://www.vohancice.cz/urad-obce/klikaci-rozpocet/).
Výkaz FIN2-12M ,Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za období 06/2022 tvoří přílohy tohoto dopisu. Pro
usnadnění vyhledávání požadovaných položek výdajů níže uvádíme:
1.) Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů jsou zohledněny položkou 5023. Výdaje na platy
v pracovním poměru jsou účtovány položkou 5011. Odměny z dohod jsou účtovány pod položkou 5021.
2.) Náklady na povinné pojistné na sociální zabezpečení jsou zohledněny položkou 5031. Povinné
pojistné na veřejné zdravotní pojištění odpovídá položce 5032.
3.) Položka 5499 (ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám) odpovídá stravovacímu paušálu
pro zaměstnance obce.
4.) Obec neeviduje za rok 2021 a 2022 žádné náklady na pracovní oděvy a ošatné. Případné náklady
minulých let by byly zohledněny položkou 5134 a dohledatelné v každoročně zveřejňovaném
závěrečném účtu, popř. v jeho příloze.
5.) Výdaje na nákupy elektrické energie jsou zohledněny položkou 5154.
6.) Výdaje na nákup plynu jsou zohledněny položkou 5153.
7.) Náklady na vodné naleznete pod paragrafem 2310, pol. 5169. Stočné je zohledněno pod
paragrafem 2321, pol. 5169.
8.) Výdaje na sběr a svoz a komunálního odpadu jsou zohledněny paragrafem. 3722 pol. 5169. Sběr
a svoz nebezpečných odpadů naleznete pod paragrafem3721, pol. 5169. Výdaje na sběr a svoz odpadu
velkoobjemového je zohledněn paragrafem 3723 pol. 5169.
9.) Úklid za rok 2021 činil 6.300,-Kč – tyto náklady k 30.09.2021 zanikly a úklid je náplní práce
zaměstnance obce. V minulosti byly tyto náklady účtovány jako součást položky 5021, paragrafu 6171.
Přesné vyčíslení výdajů na úklid za rok 2019 a za rok 2020 je možné dohledat z analogové formy
dokladů. Pokud žadatel trvá na bližší specifikaci této informace, odkazujeme jej na sazebník
úhrad za poskytování informací pro rok 2022 platný od 09.05.2022 na webových stránkách obce:
https://www.vohancice.cz/urad-obce/pristup-k-informacim-zakon-c-106-1999-sb-a-poskytnuteinformace/sazebnik-uhrad-za-poskytovani-informaci-pro-rok-2022-platne-od-090520221064.html?kshow=11, a to s ohledem na časovou náročnost zpracování.
10.) Žádáme žadatele, aby svoji otázku, ohledně oprav a údržby, blíže specifikoval
(předmět údržby, oprav). Údržba obce a obecního majetku je od roku 2021 náplní práce zaměstnance
obce. Všeobecně jsou tyto výdaje zohledněny položkou 5171 Opravy a udržování.
11.) Náklady na telekomunikaci jsou zohledněny pod položkou 5162.
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12.) Většina nákladů vynaložených na právní služby je zohledněna položkou 5166. Vyčíslení této
položky je však zkreslené. Za rok 2021 činily náklady 50.895,-Kč a za rok 2022 pak 200.062,-Kč
(navýšení je z důvodů úkonů, spojených s prodejem pozemků). Účtování nákladů na právní služby
v minulosti probíhalo i pod položkou 5169. Obě tyto položky jsou uvedeny v každoročně zveřejňovaném
závěrečném účtu, popř. jeho příloze Přesné vyčíslení těchto výdajů lze dohledat z analogové
formy dokladů. Zpracování shledáváme jako rozsáhlé. Pokud žadatel trvá na bližší
specifikaci této informace, odkazujeme jej na sazebník úhrad za poskytování informací pro
rok 2022, platný od 09.05.2022.
13.) Náklady na poradentství, projekční práce a studie jsou zahrnuty v položce 5169 nákup ostatních
služeb nebo tvoří součást ceny projektu. Vzhledem k uvedenému obecnému dotazu je
zpracování mimořádně rozsáhlé a neexaktní. Pokud žadatel trvá na bližší specifikaci této
informace, žádáme o upřesnění dotazu a současně odkazujeme na sazebník úhrad za
poskytování informací pro rok 2022, platný od 09.05.2022.
14.) Náklady na kancelářské potřeby jsou zohledněny položkou 5139, par. 6171, tedy položkou
nákupu materiálu jinde nezařazeného. Tato položka zahrnuje i nákup materiálů rozdílných od materiálů
kancelářských, proto je její zobrazení zkreslené. Kancelářské potřeby, překračující hodnotu, uvedenou
ve směrnicích o účtování majetku obce Vohančice, jsou dále účtovány pod položkou 5137, paragraf
6171 jako drobný dlouhodobý majetek. Za rok 2021 činily náklady 25.904,23,-Kč, za rok 2022 pak
15.814,30,-Kč. Přesné vyčíslení výdajů za kancelářské potřeby ze starších období je možné
dohledat z analogové formy dokladů, představuje časově rozsáhlé zpracování. Pokud
žadatel trvá na přesném vyčíslení této informace, požadujeme bližší specifikaci
dotazovaného výdaje a odkazujeme jej na sazebník úhrad za poskytování informací pro rok
2022, platný od 09.05.2022.
15.) Požadovaná informace žadatele, ohledně výše nákladů na drobný hmotný majetek
neodepisovaný je součástí každoročně zveřejňovaných auditovaných dokumentů volně přístupných
veřejnosti na úřední desce obecního úřadu Vohančice. Konkrétně je zohledněna v každoročně
zveřejňovaném závěrečném účtu, a to v jeho příloze – Rozvaha (pro rok 2021 str. 30) nebo jeho
majetkových sestavách (pro rok 2021 str. 15 -sestava – Majetek, str. 16 – přehled majetku zařazeného).
16.) Obec Vohančice neodepisuje drobný hmotný majetek.
17.) Náklady na pohonné hmoty a maziva jsou zohledněny pod položkou 5167.
18.) Výdaje na vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců se pojí s položkou 5167. Tato položka
je uvedena v každoročně zveřejňovaném závěrečném účtu. V roce 2021 došlo k navýšení částky této
položky z důvodu zaškolení zaměstnanců do nového softwaru KEO. Letošní částka těchto výdajů je
přímo úměrná výdajům na úřednické zkoušky zaměstnankyň. Tuto povinnost obci ukládá zákon.
19.) Náklady vynaložené na knihy a časopisy jsou zohledněny položkou 5136.
20.) Náklady vynaložené na cestovné, tedy služební cesty jsou zohledněny položkou 5173.
21.) Náklady na reprezentaci obce jsou zohledněny položkou 5175.
22.) Náklady na pojištění obecního majetku jsou zohledněny v paragrafu 6320 položka 5163. Obec
Vohančice uzavřela dne 29.12.2018 smlouvu na pojištění obecního majetku se společností Kooperativa.
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Výdaje na uvedené pojištění činilo 30 398,00 Kč ročně, od roku 2021 byla tato částka navýšena na
43 140,00 Kč ročně.
23.) Dotaz duplicitní (viz bod 20).
24.) Dotaz ohledně nákladů na školení zahrnut v odpovědi bodu č. 18 (viz vzdělávání).
25.) Obec nedisponuje žádnými uměleckými předměty.
26.) Výdaje vynaložené na neinvestiční transfery obcím, rozpočtům územní úrovně a krajům jsou
účtovány pod položkami 5121, 5322, 5323, 5329. Ve většině případů se jedná o příspěvky na činnost
policie, požární ochranu, OSPOD, příspěvky DSO Tišnovsko, GDPR, VAK, IDS JMK, apod. Další typ výdajů
vynaložený na neinvestiční transfery obecním spolkům jsou účtovány pod položkou 5222. Všechny tyto
položky jsou uvedeny v každoročně zveřejňovaném závěrečném účtu. Přehled členství obce
v organizacích za rok 2021 je uvedený ve zveřejněném závěrečném účtu za rok 2021, str. 19.
27.) Obec nevynakládá finanční prostředky na sponzoring.
Obecní úřad Vohančice vyhodnotil podrobnější vyhledávání a zpracování informací týkajících se bodů 9,
12, 13 a 14 žádosti jako mimořádné rozsáhlé. Účetnictví obce za rok 2019, 2020 bylo zpracováváno
v softwarovém programu, jehož filtrační funkce jsou omezené. Údaje týkající se časového rozpětí roku
2019 a 2020 by tedy obec dohledávala z analogové formy dokladů. S ohledem na tuto skutečnost
žadatele obeznamujeme s prodloužením lhůty pro zpracování žádosti (do 30ti dnů ode dne přijetí
písemného potvrzení žadatele, že trvá na vyřízení této části) a také v příloze zasíláme platný sazebník
úhrad za poskytování informací. Předpokládaná doba analogového zpracování je stanovena na 40 hodin
se sazbou 150,-Kč/hodina, celkem tedy 6.000,-Kč.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem žádáme žadatele o písemné vyjádření, zda trvá na
zpracování žádosti, bodu 9,12,13 a 14 za výše uvedenou předpokládanou výši úhrady.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o úhradě nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je
možné podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto

rozhodnutí., a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, podáním učiněným prostřednictvím
povinného subjektu, Obecního úřadu ve Vohančicích.

Ing. Petr Blahák, starosta
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