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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Vážený pane inženýre,
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace:
Podle výše uvedeného zákona o svobodném přístupu k informacím vás jako povinný subjekt žádám
o poskytnutí informace:
1. Protokol odboru interního auditu o výsledku veřejnosprávní kontroly vyúčtování dotace,
poskytnutí smlouvou č. d201700239 na projekt Zahrada zelení subjektu Oblastní muzeum
v Chomutově,
příspěvková
organizace
s přílohami,
zmínění
v dopisu
č.j.
MMCH/192547/2019.
2. Výsledek, jakým odbor ekonomiky uzavřel řešení případu porušení rozpočtové kázně
čerpáním výše uvedené dotace v rozporu se smlouvou a platnými Zásadami pro poskytování
dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova, platnými pro r. 2017.
3. Dne 31.3.2019 a znovu 26.6.2019 jsem se odboru interního auditu dotazoval na formu
dokladu, předloženého ve vyúčtování 18.12.2017 (příp. 8.1.2018 jak vyplývá z protokolu o
kontrole) a popsaného v protokolu o kontrole jako „Publikace obsahující fotografie“.
V dotazu i ve vyjádření z 26.6.2019 jsem uvedl řadu možností formy dokladu. Bez konkrétní
odpovědi jste pouze sdělili, že byl doložen obsah publikace. Žádám proto o předložení kopie
předmětného dokladu. V případě, že byla předložena tištěná publikace, postačí fotografie
s uvedením počtu stran.
4. Zápis z jednání Oblastního muzea v Chomutově, příspěvková organizace a Statutárního
města Chomutov, zastoupeného odborem majetku a městským architektem o problematice
nakládání s hroby na chomutovských hřbitovech z 13.12.2018, na kterém byla dohodnuta
spolupráce formou tzv. poradního dohledu.
sděluje a poskytuje následující:
1. Povinný subjekt poskytuje dodatek č. 1 k protokolu čj. VSK/3/2019.
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2. Odborem ekonomiky bylo zahájeno řízení o porušení rozpočtové kázně, které ještě není
ukončeno.
3. K tomuto Vám již bylo dne 22.03.2019 zasláno Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí tohoto
materiálu pod čj. MMCH/27263/2019/IA/STO. Požadovaný materiál si můžete vyžádat u
Oblastního muzea v Chomutově, příspěvkové organizaci.
4. Povinný subjekt poskytuje zápis z jednání ze dne 13.2.2018
V Chomutově, dne 24.9.2018

Mgr. David Kuhn
odbor interní audit – právní úsek
statutární město Chomutov
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