
V Podoli 19.1.2015

Podet psan'ich stran : 2

K VaSi Zildosti o informace dle zdkona d. 106/1999 Sb., o svobodn6m ptistupu k informacim ze dne
5. 1.201-5 uvddim ndsled ujfci:

K bodu 1) Nepodaiilo se dohledat podle kterrich prdvnfch ptedpis0 byl vydiivdn zpravodaj Obce
Podoliv uplynul'ich letech, proto Zdddme informaci, dle kterfch prdvnich piedpis0 bylzpravodaj
vyddviin v minul'ich obdobich. V roce 2015 se na vyddvdn[ zpravodaje Obce Podolivztahuje Zdtkon E.

46/2000 Sb., o periodick6m tisku. Ziikon piikliidiim - viz piiloha d. 15.

K bodu 2) Obecni ilfad Podoli zajiStuje nahliZeni do platn,ich ziikon0 a vyhldSek uveden'ich ve Sbirce

zdkon0 dR v pracovnidny v obecni budovd dp. 36 (mandlovna). PoZadovan6 materiiily zajiStujeme
dle piedem doruden6ho seznamu. Na Obecnim 0iadd PodolinenimoZn6 nahliZet do informadniho
syst6mu CODEXIS vzhledem ke skutednosti, Ze zdkonn'i poZadavek neni napln6n umoZndnim

na h I iZe n i prostted nictvim ko merdn ich prdvn ich i nformadn lch syst6m 0.

K bodu 3) Kopie zdpisu ze 3. zaseddnizastupitelstva Obce Podolivdetnd piiloh jsou piiloieny.
Podklady k 3. zaseddni Viim byly dorudeny e-mailem dne 3.!2.2O14 v LO:55 hod s tdmito piilohami-
pozvdnka na 3. zaseddni, dodatek ke smlouv6 s firmou Pronnont, dopravni obsluinost, nabidka
k odprodeji pozemku, ndvrh roTpodtu na rok 20L5, rozpodtov'ivrihled 2OI5-2O2O, Zddost o prondjem
obecniho bytu, Zddosti o piisp6vek na dinnost. DalSi piilohy, tj. ndvrh na zmdnu rozpodtu d. 8,

smlouva o dilo s paniAlenou Chrdstkovou na zimni 0drZbu a smlouva o ndjmu plyn6rensk6ho

zaiizeni, Viim byly dorudeny e-mailem dne 12.12.2014 v L0:5L hod. Stejn6 piilohy byly zasldny i

ostatnim zastupitel0m.

K bodu 4)Funkci hlavni (detni a sprdvce rozpodtu v obdobi od 11.11.20t4 do 31.12.2014 vykondvala
pani M. LykovS. Funkci pfikazce operacl v obdob[ od 1.1..L1..2O14 do 31..L2.2014 vykon6vala starostka
obce J. R,ipalovd.

S pidtelsk'im pozdravem
esFic Frsp@&f,

636 Oq Podoif 1 99
tel,: 572 574 130
teo: oo2 91 242

Starostka obce



Piilohy: Piiloha d. 1 Prezeridnilistina

Piiloha d. 2 Pozvdnka

Piiloha d. 3 Zm6na rozpodtu d.8

Piiloha d.4 Rozpodet na rok 2015

Piiloha d. 5 Rozpodtov'i vrihled

Piiloha d.6 Ndvrh k rozpodtu Obce podoli

Piiloha d.7 Dopravni obsluZnost

Piiloha d. 8 Spolednd iddost o piidEleni obecniho bytu

Piiloha d. 9 Pravidla pro vyddvdniobecniho zpravodaje

Piiloha d. L0 PiedloZeniZiidosti o uddleni licence

Piiloha d. 11 SloZenipovodfiov6 komise

Piiloha d. L2 Smlouva o dilo

Piiloha d. 13 Zddost o sm6nu pozemku

Piiloha d. 14 Rozpodtov6 provizorium

Piiloha d. 15 Tdlovrichovnd jednota Podoli

Piiloha d. L6 Ziikon d.46/2000 Sb.

Piiloha E. L7 Z6pis z 3. veiejn6ho zaseddni zastupitelstva Obce Podoli


