Obec Podoli

686 04 Podoli 190

V Podoli 24.8.2015

Zhd,ost o informace dle zitkonz

Zeaem viis laskavd
k informacim.

i.

106/1999 Sb.. o svobodn6m piistupu k informacim

o informace dle zSkona (,. 10611999 Sb., o svobodn6m

piistupu

Zildfiminformace o tom, juky* zprisobem byl ukonden pracovni pomEr pani Bc. Jany
Rlfpalbvd s Obci Podoli. M6m na mysli pr6vni rikon po t6, co pani Bc. Jana Rypalov6 byla
v roce 2014 zvolena starostkou Obce Podolf a pisemnd polddala o ukondenf pracovniho
pomdru. Soudasnd Lhddmkopii dokladu, kteqfm byl tento pracovni pomdr ukonden, tj. kopii
dokumentu,vztah'$iciho se k prdvnimu fkonu, kteqf odpovidajfcim zprisobem reagoval na
Lddost o ukondeni uveden6ho pracovniho pomdru. D6le Ldddm o sdEleni identifikadnfho
oznadeni, pod kteqfm je dokument, reagujicinaLddost o ukondeni pracovniho pomdru Bc.
Jany Rypalovd, uloZen ve spisov6 sluZbd Obce Podoli,

l.

2. Z6dam o poskytnuti informaci, jakou vodni plochu by mdl mit mokiad nad ulici Zlebv obci
Podoli podle technick6 dokumentace, kterou vypracoval lng. Tom65 Horky a jakou vodni
plochu ve skutednosti tento mokiad v soudasnosti, tj. po jeho dokondenf, m6. D6le Ldddm o
poskytnuti informaci, jakou minim6lnf a maxim6lni objemovou vodni kapacitu mil mit tento
mokiad podle piedm6tn6 dokumentace a jakou minim6lni a maxim6lni objemovou vodni
kapacitu ve skutednosti tento mokiad v soudasnosti, tj. po jeho dokondenf, m6. Soudasnd
lildhmkopii dokladu prokazujiciho, Ze skutednd parametry po dokondeni rnfstavby tohoto
mokiadu odpovidaji parametrrim vrtahujicim se k velikosti vodni plochy a objemov6 kapacitd
piedmdtndho mokiadu.
3. Zadfuminformace o vicepracich a m6n6 pracich pii qfstavbd mokiadri v obci Podolf, kterd
byly realizoviiny v roce 2015, vdetnd jejich vlivtr na celkovou centrzadilo, v dlendni na
jednotlivd objekty. Soudasn6 1,6dam o kopie smluv a dohod a jejich dodatkt, nazSkladd
kterych byly piedmdtn6 prrice a vicepr6ce provedeny, piipadn6 m6nd prdce neprovedeny. Drile
Lhdhm kopie faktur a jejich piiloh, nazdkladl kterych byly jakdkoliv prrlce a viceprSce na
mokiadech , realizovanych v obci Podoli v roce 2015, uhrazeny .
+. Zadam o seznam v5ech smluv a dohod, vdetnd smluv a dohod pracovndprbvnicha

obchodnich, kterd tzavielaObec Podoli od 1 . ll. 2014 do 3 1. 12. 2014. 26dfum,aby z tohoto
seznamu bylo patrn6 identifikadni oznatenikaLde takovd dohody di smlouvy, pod kten-;?m je
Obec Podolf eviduje, atake aby bylo ziejme, kdy a h-im byla takovil dohoda di smlouva
piislu5nou osobou zaObec Podoli podepsdna, s kym byla takovrl dohoda di smlouva uzaviena

aia$

byl piedmdt plndni kaLde takov6 dohody di smlouvy.

S.1adamo informaci, prod anazitkladE jak6ho pr6vniho piedpisu byl;
poskytnuty informace o tom, kdo poZ6dal Obec Podoli o poskytnuti informaci dle zirkonaE.
10611999 Sb., o svobodn6m piistupu k informacim v mdsicich kv6tnu, dervnu a dervenci
2015. nebof
ii sv6 fdasti na 10, zasedhni Obce Podoli se vyj6diil, Ze mu
uveden6 informace byly poskytnuty. Tomuto vyjddieni byla piitomna starostka Obce Podoli
pani Bc. Jana Rypalov6. Jak je mnd zndmo, !
neni zamdstnancem Obce Podoli,
ktery by bylzaiazen do Obecniho uiadu Podoli, nybri, je pouze iadovym obdanem obce
Podoli. Mhmzato,Le byt' je,
, zamdstnancem
nem6 pr6vo si
takov6 informace u Obce Podoli vy26daI atake mhmzato, Le by mu tyto informace nemdly
byt Obci Podoli poskytnuty. Pokud by mu ndkdo takov6 informace nabizel, mdl by je
odmitnout a nem6l by se s nimi seznamovat. K doloZeni svych txrzeni mriZu poskytnout
zvuko',nf zdznampoiizeny z I0. zased(ni zastupitelstva Obce Podoli a neformdlni diskuse po
jeho ukondeni.

. Zaaaminformace o tom, kter6

je

odpovdd n6. za zaiazeni di nezaiazenipiispEvkri od
jednotli"nich autort do zpravodaje Obce Podoli azda o takov6m rozhodnuti existuje n6jah.i
zhpis, zivnam di jiny pisemny dokument. Soudasn6 Ldddmo sd6leni, kde je mo1nd Lddat
informaci o tom, kdo je autorem dldnku ve zpravodaji Obce Podoli, nenf-li tento atrtor za
dlrinkem uveden. Miim na mysli zejmlnapiipady, kdy se kdokoliv citi obsahem dldnku
poSkozen a chce vtdi autorovi dldnku udinit odpovidajicf prdvni kroky.
e

osoba

l.Laaamo kopie zdpisri a usneseni

ze v5ech zasedimizastupitelstva Obce Podoli, vdetnE
jejich
piiloh, kterd se uskutednily od 1. 1 |.2014 do 31. 3. 2015. D6le Lddamkopie
v5ech
zitpisu a usnesenf z 10. zasedini zastupitelstva Obce Podolf, vdetnE v5ech jejich piiloh, kter6
se uskutednrlo 23. 7 . 2015.

g. Zaahmo

sddleni, jak6 opatieni udinila Obec Podolf po t6, co finandni vybor Obce Podoli ve
sv6m zipisu uvedl, Ze nebyly dodrZeny n6leZitosti smlouvy o zimni ridrZbd komunikaci v obci

Podoli za84 62I,- Kd a konstatoval, Le dodavatel piedmEtnych praci nedoloZil, jakym
zpflsobem a v jakdm rozsahu byly pr6ce provedeny. Zadam o kopii v5ech dokladri, kterd se
k uvedenym opatienim vztahuji, a 26ddm informace o tom, jakym zprisobem byla zjednina
ndpr av a zj i5tdnych ne do statkt.

V souladu s $6 odst. 2 zikona E.

10611999, o svobodndm piistupu k informacim, trv6m na
piimdm ooskytnuti informacf. 26dani', informace zaSlete, prosim, do md datovd schrrffiy ID:
Ddkuji.
S

pi6telskfm pozdravem

misto trval6ho pobytu:

