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přístupuk informacím
v p|.zn.
dle zákonač't06/1999sb. o svobodném

sb., o svobodnémpřístupuk informacíma
Věc:Žádám o poskytnutíinformacepodle zákonač.106/1999
IO:

o pohybuhotovosti
1J Žádámo kopjipok|adního
deníkuza měsíc|eden,února březenroku2018.( |nformace
přÚmy')
proš|y
pok|adnou,
peněz
Výdaje
a
rozpočtu,
které
tedy
Veřejných
z veřejného
Kde
2) Žádárno kopiefakturza rck 201'6,2017,2018 kterépřesahujíčástku20'oo0,Kč(dvacettisíckorunčeských)
penězz Veřejného
ro2počtu.
Veřejných
tedybudepatrné,
kdobyIpříjemcem
pročjakojedinnáobecmikrore8ionu
Vy,jakostarostka
obcenezveřejňujete
čistá- senomaty
3) Žádámo vysvět|ení,
Vámto
zastupite|stva
obce-b!'t
zasedání
z Veřejného
na webových
stránkáchobceZápisy(neboVýpisyz usnesení)
o činnosti
Zo tedyo Vašíprácia mě|by být
se o důležitý
dokurnent
zákono obcích
neuk|ádá
za povinnost!?Jedná
V diskusjjeuvedenona doiazpanaMa|ýho
V zápisez 10.3'2017
tedyz |ogiky
Věcizveřejněn
a zpřístupněn
občanům]
řádně zveřejňovat.
informacese snažíme
k aktualizaciwebovýchstránek-jsteodpovědě|acituji:veškerédů|ežité
.naopak
je,
a tajíteI
Mají
zasedání
Zo
tutláte
čímž
Zápi5
ze
Panístarostko,
rozhodněnesnažíte!
dů|ežité
inÍorrnace,
podepisovat
peticiza zveřejnění
a to izpětně,
zápisu?V případě'že nebudouzápisyzveřejňovánY
snadobčané
stanovena.lste ve
řádu,kde budetato povinnost
na Veřejném
zasedání
zo změnujednacího
budemepožadovat
pro občany
Kdyžto mohoudě|at
a přéní
respektovat.
obce Příčina
a mě|aby jstejejjchpožadavky
Veřejné
f|.rnkci
resp. zveřejňovatVšechnY
obce, tak by jste to pro sVéobčanymoh|adě|ati Vy|? otázka tedy zní:zda zápisy ze
Žasedánízobudetezveřejňovatna webovýchstránkáchob.e?
prvků
prodětiu budovyobecního
úřadu'
4) Žádámo kopiireviznizpráVyherních
případněsm|ouvuo spráVěVeřejného
pohřebiště
(čiobec. záVazn.VYhlášku),
5) Žádámo kopii Řádu Veřejného
pohřebiště'
6) zádámkopiiVýs|edků
roboruVodyze studnypředobecním
úřadern'
V obciPříčina.
7) Žádámo kopijrevizní
zpráVyVeřejného
osvět|ení
od oŽP k
A kopiirohodnutiopovo|eni
řáduvodnínádrže
na p.č'702/4.
8)Žádámo kopiiprovozního
a manipu|ačního
povrcho\.ýmj
zákona)
nak|ádání5
Vodami'(dlepovinnosti
obcedleVodního
na tráVu,
majetku(např'sekačky
9) Žádámo inÍormaci,
zda má obecnějakouVnitřnÍsměrnici
o půjčováníobecního
prostory
prostory)
V roce2017a 2018 a zdato by|oúčtováno
obecní
atd').Komuby|půjčován
rnajetek
obce(Vřejné
(spotřeba
zdarma?
elektřiny,
topeníatd.)čipůjčeno
čipronajato
prácepro obec za |ok 2017 a 2018a kopiedok|adů
o
10) zádám o kopiiško|ení
BoZP pracovníků
VykonáVajícÍ
pomůcek
zakoupení
ochranných
a oděVů'
Dá|ejejichjmennýseznam.
Žádámo ooskvtnutí
informacív
zákonné
|hůtě
15ti dnů'

OBECNI URAD PRICINA
Pffčina67"27035 Petrovice

Našezíačka:
86/18

Vlizuj e/telefon:
Klbiěkoýil7241852,] 6

T Clna

2. května2018

č.106/1999Sb.,v platném
infomace ve smysluzríkona
Na základěvašížádostio posk}'tnutí
z n é n zi ,e d n e2 0 . 4 .2 0 l 8 Č ' j8' 6 l 8 s d ě l u j e m e :
deníL.u
za měsícleden.února březenroku 2018'
1) Zasílrime
kopiepokladního
přesahujíčástL.u
20.000'--Kě.
2) Zasílámekopie faktuÍza rok2016'201,.7
'2018 kteÍé
3) zápisy z ýeiejnýat'zasedánízastupitelstvaobce Příčinase Íebudouzveřejňovat
na webových striínkáchobce.
4) Revizní zprár.uhemíchprvkůpÍoděti u budolry Obecníhoúřadunernáme'
5) obec zplacovává nový Řád veřejnéhopohřebištěodpoúdajícínovele zríkona
6) vzhledem k tomu,ževodu z obecnístudnypřed obecnímuřadem lepoužíváme'nemáme
zpracovanýrozbor
7) Revizní zpráva veřejnéhoosýětlenív obci Příčinase zpÍacovává.
8) DokumentacepÍolegalizaci vodnínádrže nap.č.102/4 se zpraavfu,á.
obecníhomajed<u.Majetek obce (veřejnéprostory)
9) obec nemá vnitřní směmici o půjčovrání
án.
nebyll roce20l7 a 20|8 nikomupůjčor
práceplo obeca kopiedokladů
vykonávající
BoZP pracor'níků
10)Zásílámkopii školení
o zakoupeníochrannýchpomůceka oděvů.
JmeÍrnýseznamplacomftů: václav Beneš,Václav Vitouš' Volod}m}ŤGelasymenko,
Jindiiška opatová, Lucie opatová.
S pozdravem

,!,Jr4"Monika Kubičková
staÍostka

Banko\,Ťíspojení
540590339/0800
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00244252

Telefon
3r31543251

E-mail
obec@pricina.cz

