Obec Krokočín
Krokočín 18, 675 71 Náměšť nad Oslavou
tel. č.: 737 386 724, e-mail: ou.krokocin@seznam.cz
IČ: 00377996; bank. spoj.: ČS, č. ú. 1525365349/0800
DS: 3rzajbh, Obec Krokočín

Chlanda Jiří, narozen 27.8.1983
Krokočín 71
675 71 Náměšť nad Oslavou
V Krokočíně dne 18.2. 2020

Odpovědi na tři žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

Obec Krokočín obdržela dne 6.2.2020 tři (č. j. 066/2020, 067/2020, 068/2020) Vaše
žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Zasíláme Vám Vámi požadované dokumenty a naše vyjádření.
1. Žádost č. j. 066/2020:
Jako občan obce Krokočín Vás tímto žádám o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o všechny
usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva obce Krokočín z veřejných zasedání
uskutečněných od 01.01.2017 do dnešního dne tj. 04.02.2020.
Odpověď: Obec Krokočín Vaši žádosti zcela vyhovuje a požadované informace Vám
zasílá v listinné podobě.

2. Žádost č. j. 067/2020:
Jako občan obce Krokočín Vás tímto žádám o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně:
o poskytnutí informací, kdo konkrétně, kdy a kde podal za obec Krokočín na moji
osobu trestní oznámení v souvislosti s nedoplatkem na zdravotním pojištění u VZP
ČR obce Krokočín za p. Chlandu.
Odpověď: Tato Vaše žádost neodpovídá žádosti o informace dle § 3 odst. (3) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kdy „Informací se pro účely
tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině,
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového
nebo audiovizuálního. Dle zákona č. 106/1999 Sb., § 2 odst. (4) Povinnost poskytnout
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informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací.
I když Vaše žádost neodpovídá žádosti o informace, přesto na Vaši žádost Vám
sdělujeme, že za Obec Krokočín žádná osoba na osobu pana Chlandy nepodávala
trestní oznámení v souvislosti s nedoplatkem na zdravotním pojištění u VZP ČR
obce Krokočín za p. Chlandu. Obec Krokočín tedy Vaši žádosti zcela vyhovuje a
požadované informace Vám zasílá.

3. Žádost č. j. 068/2020:
Jako občan obce Krokočín Vás tímto žádám o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně:
- Odvolání obce Krokočín k Rozhodčímu orgánu VZP ČR proti závěrečnému
protokolu o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
- Obec Krokočín,
IČ:00377996 ze dne 15.4.2019.
- Odpověď/vyjádření Rozhodčího orgánu VZP k odvolání obce Krokočín
k Rozhodčímu orgánu VZP ČR proti závěrečnému protokolu o výsledku
kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce - Obec Krokočín, IČ: 00377996 ze dne 15.4.2019.
Odpověď: Obec Krokočín Vaši žádosti zcela vyhovuje a požadované informace Vám
zasílá v listinné podobě a to konkrétně:
1. Odvolání proti Závěrečnému protokolu Spisová značka: S-KZ-VZP-19-01231256J832, Ag. Číslo: T2019/0474, Číslo Jednací: T2019-0474 ze dne 29.4.2019.
2. Vyjádření k námitkám proti závěrečnému protokolu o výsledku kontroly plateb
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce –
Obec Krokočín, Krokočín 18, 675 71, IČ: 00377996, sp. zn. VZP-19-01231256-J832 ze
dne 07.05.2019.

Další vyjádření Obce Krokočín ke skutečnostem uvedeným ve Vaši žádosti č. j.
068/2020.
Na jednání uskutečněném dne 31.01.2020 bylo starostou obce Vám sděleno, že
„Nemáš na všechny doklady nárok. Teď je nedám, požádej písemně. Pokud bude
předpoklad, že bude soudní spor, tak se nemusí vydat.“ Na tomto jednání také bylo
sděleno, že vyměření doplacení zdravotního pojištění VZP za pana Chlandy bylo dle
názoru starosty v důsledku protiprávního jednání pana Chlandy. Protiprávní jednání
pana Chlandy dle názoru starosty, spočívalo v tom, že je jednatelem a společníkem
firmy JSK & WR s.r.o. a vykonává skutečně fyzicky práci pro tuto společnost a není
veden jako zaměstnanec. Bylo také starostou sděleno a všichni členové zastupitelstva
to vědí, že Chlanda Jiří ml. sám fyzicky provádí zemědělské práce na pronajatých
polích, provádí práce v lese (těží dřevo) a koňmi provádí služby pro veřejnost a
organizace. Dále také bylo Obci Krokočín sděleno VZP, že do konce ledna 2017 byl
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Chlanda zaměstnancem firmy JSK & WR s.r.o., za únor 2017 byl plátcem jako osoba
bez zdanitelných příjmů a od března 2017 do současné doby by měla být plátcem
Obec Krokočín, protože VZP nemá žádný doklad o tom, že je někde jinde zaměstnán.
VZP nám napsala, že Okresní správou sociálního zabezpečení jí bylo sděleno, že do
31.1.2017 byl pan Jiří Chlanda veden jako zaměstnanec, tzn. že od té doby není za něj
placeno žádné sociální pojištění.

------------------------------------------------------Ing. Strašák Jan – starosta
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