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V Cotkytli dne 20. 3. 2020

Obecní úřad Cotkytle jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl podle ust. § 15 odst. 1
InfZ ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ ve věci žádosti ……………………………………………………………. ze dne 10. 3.
2020 o poskytnutí informace žadatelka požaduje:
Požadované informace:
1. Jak je definováno kdo je obyvatelem obce Cotkytle a kolik je obyvatel obce Cotkytle.
2. Je zájezd na zábavnou show, který pořádá obec Cotkytle pro obyvatele obce, kapacitně
naplánován tak, že se ho mohou zúčastnit všichni obyvatelé obce a pokud ne, tak kolik se
tohoto zájezdu může maximálně zúčastnit obyvatel obce.
3. Kdy a kdo rozhodl o tom, že Obec Cotkytle uspořádá pro své občany zájezd.
4. Kdy a kdo rozhodl o tom, že Obec Cotkytle uspořádá pro své občany zájezd na zábavnou
show ŠLAGR PÁRTU v KD Lanškroun a ne např. na divadelní představení „Čáry báby
Cotkytle“ uváděné v KD Lanškroun dne 10.5.2020, případně na jinou z nabízených akcí
v KD Lanškroun či jinou kulturní akci kdekoliv jinde.
5. Kdy a kdo rozhodl o tom, že z rozpočtu Obce Cotkytle bude zúčastněným tohoto zájezdu
hrazena část jízdného a hrazeno celé vstupné na zábavnou show ŠLAGR PÁRTU.
6. Jak byla vedena evidence obyvatel obce Cotkytle majících zájem o zájezd, tj. co vše
musel obyvatel obce do přihlášky uvést.
7. Mohl jeden obyvatel obce na své jméno žádat více vstupenek bez toho, že by uvedl, pro
které další obyvatele obce vstupenky žádá.
8. Z jakého důvodu nebyla zveřejněna informace o prodloužení uzávěrky přihlášek.
9. Jak bude zajištěno, že zájezdu na zábavnou show pořádaného Obcí Cotkytle pro obyvatele
obce Cotkytle se nezúčastní, např. jako náhradník za přihlášeného obyvatele obce,
neobyvatel obce, tj. kdo a jak to bude kontrolovat.
Ad 1. Z pohledu zájezdu je obyvatelem obce ten, kdo v obci bydlí. Počet obyvatel zjišťujeme jen na
začátku roku, cca 402.
Ad 2. Není, protože je to nesmysl, že by jelo 402 obyvatel. Tolik kolik by bylo v době pořádání zájezdu
volných míst na představení.
Ad. 3 V únoru 2020. Starosta a místostarostka s vědomím zastupitelů
Ad 4. V únoru 2020. Starosta a místostarostka s vědomím zastupitelů. Další část dotazu směřuje na
názor. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření
nových informací.“
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Ad 5. Starosta a místostarosta, s vědomím zastupitelů.
Ad 6. Jmenný seznam s jménem, příjmením a č.p.
Ad 7. Ne
Ad 8. Aby měli i další obyvatelé možnost se přihlásit, pokud zmeškali termín a přišli se dotázat na
volná místa.
Ad 9. Pověřená osoba dle seznamu.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného
vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Pardubického kraje
prostřednictvím obecního úřadu Cotkytle.

Vlastimil Jureček – starosta

