oÚ Pavlov
Lidická 65
273

5l Pavlov
vPra7edne31.10.2019

věc: Žádost

o

informace podle zákona č. 106/1999 sb.

Komu! Za§luDitel§lYo obc€ PaYloY

yážení,

ve smyslu zákona ě.

10611999

sb., o svobodném přístlrpú k infoímacímvás žádám o

zpiístupnění následujícich informací týkajícíchse

pruběhc_4_Zápi§!_!§!9§9!@

za§edání zastuDitelstva obcePavlov konaného dne 26. 8. 2019 v budově

,,zápis")
1)

a

oU

č, D, 65 (dáe jen

to na základě vašeho přípisu ze dne 8, l0. 2019 (v příloze):

Proč není v zápi§e přesně uvedeno kdy v pruběhu konání zasedání zasfupitelstva se
jeden zastupitel později dostavil a dva zastupitelé před ukončením jednání postupně
odešli?

2)

v zápise podle

vá§ došlo k překlepu, později byl zápis opraven

(edlá se

o bod ad4 a

chybný počet zastupitelů 6-1-1), Kdy přesně byl zápi§ opťaven?
3) Je plavda, že zapisovatel Giinter zapsal

v bodě ad4 chybný počet zastupitelů 6-1,1,

ověřovatelé Lunga a Weidenthaler jej s chybou ověřili a starosta Kozel jej

s

chybou

podepsal?

4)

Je praýda, že zápis byl uveřejněn na úřední desce s chybným počtem zastupitelů ó-1-1

uvedeným v bodě ad4 a to dne 6.9. 2019?

Informace žádám poskytnout

v

písemnéformě

a

zaslat poštou na nížeuvedenou

korespondenčníadrc§u. za jejich posbtnutí předem děkuji,

S

pozdtarem

Švácha
Dalum narození

Bttem

Adre s a p ro kn re.yrnrulenc i :

obecní úřad pavlov
tidická 65
273 51 Pavlov

MihnŠvácba

v Pavlově 8-10.20l9
Naše čj.:oP_oUPa_273 /20I9
věca Poskytlutí požrdovíréiníormrc€
č.106/1999Sb., ze dne 16.9J019

- k Žódosti

o

iDfořmíce poaue zákoDa

obecní ťťad obce Pavlov obdržel vaši žádost ze dne 16, 9. 2019 o posk}.ílutí informací ve
smyslu ákona č. 10ó/1999 sb-, o §vobodném přístupu k informacim, ve znění pozdějších
předpisů. V odpovědi na Vaši žiidost o posk}tnuť inforrnace týkajícíse p!ibi@!p!§u
usnes€ní z yeíeinéhozas€dáni zastuDitelstva obce Pavlov. konaného dn€ 26.8.2019
v budově oU č.o. 65 (dlile jen,ápis"), vám k j€dnotli!ým bodům šdělujeme následující:

1)

Byl

stanoven zapisovalelem

ápisem)?

ápisu Ing. Jaroslav Gúnter (jak je uv€dmo

2)

Kdo byl stanoven ověřovatel€m
Pánoýé Lunga a weuen halel

pod

zápisu?

3)

Byi počet přítomných zasfupitelů 7 (iak uvádite v ápis€)?
Arro. V FůNha konóní zasedód uslupirelstýo se ňah jeden pozllěi lloslay,il
zastupitelé pled rkorrčením je.l, dní postupně o.rešIí

4.)

a dva

Jak je možné,že při počfu přítomných za§fupitelů 7 a při pouátém fomlátu
hlasoviání schvaluj§ - zdržel
neschvaluje 0ak uvádíte v zápise)je ťsledek
schválení zapisovatele a ověřovat€lů ó_0_0?
Byl lo v době hlasouiní skutečný o plrstaě jícl í,očetzdstupílelů příron ných ý sóle, aW
h las oý ór1 l by lo p lot n é.

5)

se

Jak je možné,že při počfu přitomných zastupitelů 7 a pň použitém formátu
hlasování schvaluje - zdržel se, neschvaiui€ oak uvádile v ápiš€) ie výsl€dek

schýálení programu 6-0-0?
Bll lo ý ďobě hlasoý\únískuíečnýa postaě.rJící počet zastapilclů př,ítorrrrltch ý sóle, dby
hlasoýóll bylo ploíné.

a

sídlo úhdu
27351Pavlov

l

lelefonní

3pojén

í

+420 312 665 325

+4zo 724 7ao 544

Dsl rt2a3ct

č. ú. 388069329 / 5500

jrmé plót.i oPH

lč| @234J7o
Dlč: czoo23477o
eň.il: obecniurad@oavldukladna,d
ktp:// ww.pávlolltládná..!

obecní úřad pavlov
273 51 Pávlov

6)
Bll

Jak je mofué, že při počtu přitonných za§tupitelů 7 a při použitem fomátu
hlasoviiní schvaluje - zdř€l
neschva|uje (iak uvádite v ápise) je výsledek
schválen1 bodu z jednání označ€ného adl) 6_0_0?
to v době hlarordrrí skurečný a p6tačujíripočet zasrupitelů pftrorirrých v sále, abr

se

hlasoýání bllo Plúné.

7)

Jak

8)

Jak je mofué,

je ínožné,žÉpň počtu přílomných zasírpitetů 7 a při použitém fořm&u
hla§ování schvaluje - zdržel se neschvaluje (ak uvádíte v ápise)je výsledek
schváleni bodu zjedniní označenéhoad4) 6-1_1?
V zlipíre nejpNe došlo k překlepu, později byl 4ipi1 opíaýe , Ve skutečnosti bylo
hlesovína: s-1-1.

ž při

počfu přítomných zasfupitelů 7 a při použitem fonnátu
hlasování schva\ie - zdržel se - neschvaluje (ak uvádíte v ápise) je výsledek
schválení v&:ch člistíbodlr zjedníni označeného ad5) ó-0-0, 5_1_0, 6_0-0, 6-0-0,
6-0-0, 6_0_0?
Byl to ý dow hlasowirrí sharečný a po§lačujbí poče' zdslupilelů přílorrrltjch ý §óte, aby
hla§oviní bylo plat ré.

9)

.lakje možné,že při počtu přítomných zasfupitelů 7 a při pouzitém formátu
hla§ovriní schvaluje zdřžel se - neschvaluje (já} uvádíte v ápise) je výsledek
schválení bodu z jednini označeného ad 6) 5-0_0?

í

sh

ďrrý poč.t hlasujících za§rupitelů přírornných v sóle v .Iobě hlasoýlit
Hlasorúníjsou platnó, neboť Zastupitelst Ý, obce bylo po celou .loůu zase.lóni usniíšení

ZóPis eýiduje

schopné

Za ob€cní úřad Pavlov:
Jo§ef Kozel
strřosti obc€

a

sídlo úřadu

i

|č: 0o234 77o
+420 312 665 325
+42a 724 lao s44

D§: ň2a3gt

č. li. 3a8069329 / 5500

Jsmé plátcl DPH

t č: czo023477o
.tril: obecni!rád@páýl@utlódna.cz
ttttp://

M.pávlovukladňa..,

obecní úřad pavlov
Lidická 65
273 57 Pavlov

okres kladno

Milansvácha

V Pavlově 5.11.2019
Naše č j. :OP -OUP a-27 3 120|9

Yěc: Poskytnutí požadované infomace -

t Žáaosti

o informace podle

č.106/1999§b.o ze dne 31.10.2019

zákona

Obecní uřad obce Pavlov obdržel Vaši žádost ze dne 31. 10. 2019 o posk5rtrrutí informací
ve smyslu zákana č. 10611999 §b., o svobodném přístupu k informacím, ve zrěnt
pozdějších předpisů. V odpovědi na Vaši ádost o poslqrtnutí informace týkajícíse
pruběhu a zápisu usnesEní z veřejného zasedání zasfupitelswa obce Pavlov. konaného dne
26.8.2019 v budově OÚ č.p. 65 (dále jen ,,zápis"), Vrám kjednotliyým Vašim otázkám
sdělujeme nrásleduj ícíodpovědi:

[} Proč není v aiXpine
"icden ua§tupit€!

přanně uyederto kdy v pruběhu kcnání z,asedrání za*tupitelstva se

později dostavil a dva rastupiteld před ukončením jednání postupn§

odešli?
V zápise tnnesení se tato infarmace neuvádí, nebot' se o ní nehlasuje.

2) V rápise

podie vás došIo kpřekiepu, později byl zápis opráven fiedná se o bod ad4 a

chybný Foč:et zastrrpiielů 6-1-U" Kdy pře*mě byl eápis opraven?

Zápis byl opraven dne 15.9.2019.

B

sídlo úřadu
Lidická 65
273 51 Pavlov
Česká republika

8

Telefonní spojení

+42a3L2 665 325
+42a724 180 544
DS: rt2a3gí

§ Bankovníspojení
Raiffeisenbank a.s.
č. ú. 388069329 / 5500

jsme plátci DPH

lč; 00234 770
DlČ: CJOO234??0
email: obecniurad@pavlovukladna.cz

http:// www. pavlovukladna.cr

obecní úřad pavlov
Lidická 65
273 5L Pavlov

okres kladno

3} Je pravda, že zapisovatel Gíinter zapsal v bodě ad4 chybný poč€t zastupitelů
ovčřovateléLunga a tffeiderrthaler jej s chybu ověřili a §tar$§ta Kgzel jej

s

ó*1-1,

chyh*u

podepsalŤ

Ano, je pravďa, že zapisovatel pan Ing. Gúnter se při přepisu do Informace č. 5
z veřejného zasedání náhodně ,dopustilu překlepu v počtu hlasujících zastupitelů, kde
místo počtu § uvedl omylem ěúslici 6.

Není pravilarŽe by zapis ověřovatelé Lunga a Weidenthaler s chybou ověřili a slarosta
Kozel s chybou podepsal

4}

Je pravda, že zápis byl uveřejněn na 6řední desce s chybnýrn počtem ea§tupits}ů

6_ 1 _1

uveden}m v bodě ad4 a to dne 6. 9. ?0l9?

Ano, je pravda, že zópis Informace č.5 zveřejného zasedóní byt uveřejněn s chybným
tupitel ů.

p o čtem přítomný c h zas

zaobecnt uřad pavlov:

/'

Josef Kozel
starosta obce

-ý
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8

sídlo úřadu
Lidická 65
273 51 Pavlov
Česká republika

a

Telefonní spojení
+47o3L2 665 325
+47o724 180 544
rt2a3gt

§ Bankovníspojcní
Raiffeisenbank a.s,
č. ú. 388069329 / 5500

jsme plátci DPH
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,i

ít,,."!_,.:,i*/

lČ: O0?34770
DlČ: CZOO23477O
email: obecniurad@ pavlovukladna.cz

httpl//

unrvw.

pavlovukladna.cz

