Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.03.2021
Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2020
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Bučková - referent - přestupky

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Vedoucí oddělení:
Důvodová zpráva:
Příjem a vyřizování stížností se na Městském úřadě Kuřim řídí Pravidly pro přijímání a vyřizování
stížností pod č. j.: P1/2018/RM, schválenými v souladu s § 102 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Radou města Kuřimi usnesením č.127/2018 s účinností od
15.03.2018. Příjem a vyřizování petice se řídí Pravidly pro přijímání a vyřizování petic, schválenými
Radou města Kuřimi č. 349/2017 dne 27.06.2017 s účinností od 01.07.2017.
V roce 2020 byly odborem Kancelář úřadu, který vede centrální evidenci všech stížností a petic,
evidováno 11 stížností a žádné petice.
STÍŽNOSTI:
Deset stížností vyřídili podle článku 5 odst. 7 Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností tajemník
úřadu, Ing. Karel Torn, CSc., vedoucí odboru správních a sociálních věcí Mgr. Krejčová Lenka,
vedoucí odd. přestupků a agendy autoškol Bc. Marian Folvarčík a vedoucí odboru investičního
Stanislav Bartoš. Z uvedeného celkového počtu bylo sedm stížností shledáno nedůvodnými, dvě
stížnosti důvodnými a jedna stížnost v bodě 1) důvodná a v bodě 2) nedůvodná.
Z celkového počtu stížností sedm směřovalo proti nesprávnému úřednímu postupu či nevhodnému
jednání úředníků městského úřadu.
Jedna stížnost byla určena přímo k rukám starosty, týkající se nepřipuštění k závěrečné zkoušce
v autoškole z důvodu neplatného dokladu, kterou následně vyřídil jako částečně oprávněnou vedoucí
oddělení přestupků a agendy autoškol Bc. Marian Folvarčík.
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Další stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace týkající se rozpočtu městské policie vyřídil
tajemník úřadu Ing. Karel Torn, CSc., jako neoprávněnou. Stěžovatel odkázal na volně přístupný
odkaz, kde požadované informace jsou zveřejněny. K rozpočtu Městské policie Kuřim na rok 2021
tajemník úřadu sdělil, že se připravuje a měl by být teprve schválen.
Stížnost ve věci udělení dotace Aleši Medkovi na Četnickou stanici v Kuřimi vyřídil tajemník úřadu
Ing. Karel Torn, CSc., a shledal ji jako neoprávněnou, neboť věc byla po předchozí žádosti řádně
projednána v rámci dotačního řízení prostřednictvím Výboru pro kulturu a spolkový život města Kuřim.
Poskytnutí dotace bylo panu Aleši Medkovi následně schváleno dle platné legislativy zastupitelstvem
města Kuřimi.
Stížnost z měsíce srpna 2020 je dosud ve stadiu vyřizování.
Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2020.
Termín plnění: 10.03.2021
Zodpovídá: Mgr. Hana Bučková - referent - přestupky
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