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V Cotkytli dne 5. 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 24. 2.
2020 o poskytnutí informace žadatelka požaduje:
Požadované informace:
 Kolik bude obec platit za jednu vstupenku na show a kolik to bude činit celkem za všechny.
 Kolik bude obec doplácet na dopravu jednoho účastníka zájezdu k jeho příspěvku 50,- Kč
na dopravu a kolik bude platit obec celkem za dopravu na show.
 Z jaké položky rozpočtu obce na rok 2020 bude hrazena cena za vstupenky na show.
 Z jaké položky rozpočtu obce na rok 2020 bude hrazena platba za dopravu na show.
 Jaký důležitý zájem v tomto případě, tj. pořádání zájezdu na zábavnou show pro
obyvatele obce, kdy na vrub obce jde platba za vstupné a za dopravu, Obec Cotkytle
sleduje a na jakém základě, tj. na základě jakého řádného odůvodnění viz § 38 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích., bude tento výdaj obce zařazen do účetnictví obce.
Ad 1. Vstupenka stojí 220 Kč. Kolik jich bude ještě nevíme, protože i když jsme vyhlásili termín
ukončení příjmu přihlášek, tak ještě když někdo přijde, tak mu vstupenku objednáme.
Ad 2. Nevíme, protože fakturace přijde až začátkem června a do té doby se může stát ledacos.
Například to může být i zrušeno, změna ceny pohonných hmot a podobně.
Ad 3. Bude hrazeno z paragrafu 3399
Ad 4. Bude hrazeno z paragrafu 3399
Ad. 5 Pořádání kulturních a společenských akcí ze strany obce pro své občany, tedy i zájezdu na
zábavnou show do Lanškrouna pro obyvatele obce, je v souladu s ust. § 35 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého „obec v
samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s
místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů,
potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného
pořádku.“
S ohledem na výše uvedené je tedy splněna povinnost obce využívat majetek obce účelně a
hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly, vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti,
stanovená v § 38 odst. 1 zákona o obcích.
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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

