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Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. - odpověď

Dne 22.2.2017 byla ÚMČ Praha-Dolní Chabry doručena Vaše žádost o poskytnutí

informace podle zákona č. 106/199Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění
pozdějších předpisů v následujícím znění:
„Žádám kopii Přílohy č. I, část 11., tabulka č. 1 kvyhlášce č. 416/2004 Sb., pokud je
součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle
§ 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání
informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/1999 Sb.,
netrvám na jejím poskytnutí vtomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně
v rozsahu informací, podle 59 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., ofinanční kontrole ve
veřejné správě.
Žádost ze dne 22.2.2017 vyřizujeme v zákonem stanovené lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení
poskytnutím informace.
1) Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 neobsahuje Vámi požadovanou přílohu
č. 1a„ část II, tabulka č. l — přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné
správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům
skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o fmanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o fmanční kontrole), ve znění zákonů 309/2002 8b.. 320/2002 Sb. a
123/2003 Sb., protože v uvedeném období nebyly zjištěny žádné skutečnosti nasvědčující
spáchání trestného činu.

2) Současně Vám sdělujeme, že dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů (zákon o fmanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů,
z vykonaných fmančních kontrol nevyplývá žádné závažné zjištění uvedené v ustanovení § 22
odst. 6 písm.a) a písm. b).
Informace se nachází na stránkách www:dchabry.cz na odkazu
http:["/dclmbry.dchabrv.cz/\v'zadosti.php'řidZZ-S
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