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Záznam o poskytnutí informace 

 

Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tento záznam o poskytnuté 
informaci: 

 

Žadatel: *** 

 

Obsah požadované informace: 

Žádost byla věcně příslušná odboru kanceláře starostky a obsahovala následující dotazy. 
 
Vážené Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy,  
obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, § 2, odst. 1 – orgán územního samosprávného 
celku, kterým jste na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, § 67 a násl.  
Tímto Vás žádám o informaci o nevyužitých dotačních titulech Městem Mníšek pod Brdy v období 
2019–2022.  
Na veřejném zasedání Zastupitelstva Města Mníšek pod Brdy žádám o následující poskytnutí 
informací:  
1) Spolupracovala a předala zastupitelka xxxxx ve volebním období 2018 –2022 jako řádně zvolená 
zastupitelka radnici nějaké dotační tituly? Prosím oddělit dotační tituly, které získala v rámci její funkce 
ředitelky MŠ MMpBa dotační tituly mimo tento rozsah. Například oblast kultury, dopravy, veřejného 
prostoru, životního prostředí apod.) 
 
2) Obdržela radnice od zastupitelky xxxxxxx ve volebním období 2018 –2022 nějaké dotační tituly ke 
zpracování? 
 
3) O které konkrétní podstatné dotace Město Mníšek v období 2019 –2022 nepožádalo? (prosím o 
písemné doložení všech dotačních titulů, o které MMpB nepožádalo, včetně informace, zda dotační 
titul byl dle podmínek dostupný pro obec velikosti Mníšku pod Brdy). 

4) Mělo Město Mníšek pod Brdy dostatečné finanční rezervy, aby mohlo krýt povinnou spoluúčast 
vyplývající při získání dotace?  

(prosím o písemné doložení povinné spoluúčasti jednotlivých dotačních titulů a volných dostupných 
finančních prostředků, které v době vyhlášení dotačního titulu mělo k dispozici, aniž by se zadlužilo). 
 
5) Které projekty Město Mníšek pod Brdy nesprávně administrovalo? (Prosím o písemné doložení, o 
které projekty se jedná, uvedení chyby a zda bylo z chyby přijato nějaké opatření). 

6) Na které třetí strany Město Mníšek od Brdy svaluje vinu za chyby, pro které nezískalo dotaci?  

• (prosím o písemné doložení které chyby byly na třetí strany svalovány)  
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7) Mělo Město Mníšek pod Brdy začátkem roku 2019 všechny dostupné materiály, které byly povinnými 
přílohami dotačních titulů –například pasporty kanalizace, vodovodních řádů, silničních sítí, veřejných 
prostranství atd.? • (v případě, že ano, prosím o datum, kdy takové materiály byly zpracovány a 
aktualizovány tak, aby byly k roku 2019 uznatelný pro žádosti o dotace). 
 
8) Podalo město Mníšek pod Brdy v letech 2014 –2018 žádosti o dotace, které byly podstatné pro 
zkvalitnění práce úřadu, zvýšení kvalifikace pracovníků města, zavedení moderních postupů řízení 
obce, opravy silničních sítí, péče povrchové a podzemní zdroje vody? • (žádám o doložení možných 
titulů a úspěšnost žádostí, zejména s ohledem chybovosti podaných projektů.  
 
Zdůvodnění žádosti: 
Ve svých komentářích na sociální síti facebook jsem zastupitelku xxxxx přímo vyzval, o vyjmenování možných 
zásadních dotací, ale odpověď byla nepřesná, zavádějící, dokonce s odkazem, že jako zastupitelka se voličům 
zpovídat nebude. 
Protože slova o dotacích jsou od zastupitele, který má určitou vážnost slova, měl by  
veřejnost objektivně a plně informovat, a to v komentářích na fb přes výzvu neproběhlo, žádám legislativní cestou 
o poskytnutí informací, které se týkají dotačních titulů, o které Město Mníšek pod Brdy vletech 2019 –2022 
nepožádalo, či udělalo v žádostech chybu. Zároveň žádám, aby tento výčet byl doložen informacemi, zda MMpB 
mohl na takové dotační tituly dosáhnout, jak s ohledem na podmínky poskytnutí dotace, tak s ohledem na finanční 
možnosti města. 
Protože v komentářích zastupitelka xxxxx odmítla další diskusi, žádám o podklady, kterými lze ověřit, zda 
informace na sociální síti facebook je pravdivá, či se jedná jen politické řeči, které mohou být vnímány i v rovině 
pomluvy. 
V případě, že zastupitelstvo MMpB nemůže na veřejném zasedání odpovědět, žádám o zpracování odpovědi v 
zákonné lhůtě, zastupitelstvem pověřeného zastupitele, nejlépe autorky tvrzení, že město nezískalo žádné zásadní 
dotace s rozborem, proč je nezískalo.  
 
Způsob vyřízení: 

 
Vážený pane xxxx,  
 
odpovídám na Vaši žádost, která obsahovala dotazy týkající se problematiky dotací za roky 
2019 - 2022, dva dotazy byly směřovány přímo na zastupitele/ku Města Mníšek pod Brdy. Považuji za 
důležité upozornit na fakt, že Vám mohu poskytnout pouze informace, které má povinný subjekt k dané 
věci k dispozici.  
 
Posílám Vám tedy, jako odpověď na sérii Vašich dotazů, tři přílohy, v té první naleznete přehled 
přijatých dotací v letech 2019 až 2022. V druhé příloze rozšiřuji informace o přehled, ze kterého je 
patrné, o jaké konkrétní dotace Město Mníšek pod Brdy požádalo nebo v danou chvíli uvažovalo o 
požádání ve spolupráci se společností Accon. Tato společnost se na konzultace ohledně dotací a 
pomoc při jejich získávání přímo specializuje. Dále Vám zasílám (jako třetí přílohu) odpověď dotčeného 
zastupitele.  
 
Přílohy jsou na požádání k dispozici.  

Příloha č. 1 Přijaté dotace 2019-2022 
Příloha č. 2 Projekty podané ve spolupráci se společností Accon od roku 2020 
Příloha č. 3 Odpověď zastupitele 
 

Žádost vyřizoval/a: Mgr. Luboš Kožíšek, vedoucí odboru kanceláře starostky 
 


