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V Cotkytli dne 27. 3. 2020
Odpověď na Vaši stížnost podanou dne 24. 3. 2020 pod č.j. oucc294/2020.
Ad 2. Nebyla mi poskytnuta informace kolik se zájezdu na zábavnou show, který pořádá Obec
Cotkytle, může maximálně zúčastnit obyvatel obce. Nebyla mi tak poskytnuta odpověď v plném
rozsahu mnou žádané informace, a proto žádám o její doplnění.
Ad 3. Vzhledem k tomu, že pracovní jednání se konají v určitý den, žádám o informaci, kdy tj.
v který den v únoru 2020 proběhlo pracovní jednání starosty a místostarostky, na kterém
rozhodli, že Obec Cotkytle uspořádá pro své občany zájezd. Žádám o doplnění informace.
Ad 4. Vzhledem k tomu, že pracovní jednání se konají v určitý den, žádám o informaci, kdy tj.
v který den v únoru 2020 proběhlo pracovní jednání starosty a místostarostky, na kterém rozhodli
o tom, že Obec Cotkytle uspořádá pro své občany zájezd právě na zábavnou show ŠLAGR
PÁRTU. A vzhledem k tomu, že se neptám na názor pana starosty ani paní místostarostky, ale
ptám se na úřední odůvodnění tohoto rozhodnutí, žádám informaci, z jakého důvodu byla na
tomto pracovním jednání vybrána právě tato zábavná show a ne jiná kulturní akce. Nebyla mi
poskytnuta odpověď v plném rozsahu mnou žádané informace, a proto žádám o její doplnění.
Ad 5. Vzhledem k tomu, že pracovní jednání se konají v určitý den, žádám o informaci, kdy tj.
v který den v únoru 2020 proběhlo pracovní jednání starosty a místostarostky, na kterém
rozhodli, že z rozpočtu Obce Cotkytle bude zúčastněným tohoto zájezdu hrazena část jízdného a
hrazeno celé vstupné na zábavnou show ŠLAGR PÁRTU. Žádám o doplnění informace.
Ad 8. Byla mi sdělena informace, o kterou jsem nežádala. Nebyla mi tak poskytnuta odpověď
na mnou žádanou informaci, a proto o ni opětovně žádám.

Ad 2) Maximální počet účastníků zájezdu nebyl stanoven. Jiná informace není, než ta která Vám byla
sdělena.
Ad 3) 3. 2. 2020.
Ad 4) 3. 2. 2020. Pokud jde o druhou část dotazu, jedná se o neexistující informaci, neboť důvody,
které vedly k výběru konkrétního představení nejsou nikde zachyceny.
Ad 5) 3. 2. 2020.
Ad 8) Jedná se o neexistující informaci. Důvody, pro něž nebyla informace o prodloužení přihlášek
zveřejněna, nebyly nikde zachyceny.
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

