OU Pavlov
Lidická 65
273 5I Pavlov

Y Praze

dne 27.

3.2018

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

komu: oú pavlov
Yážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o
zpřístupnění následujících informaci:

V přípise ze dne 1.3.2018 uvádíte odkaz na platné právní předpisy, jež předepisují výši
měsíČníodměny pro starostu obce Pavlov okr. Kladno, pana Josefa Kozla, nar. dne
, bytem

Pavlov,

,

PSČ: 273 5l (dále jen ,,Kozel"). Nikde však neuvádíte,

zda Kozel tuto odměnu skutečně dostává. Tímto vás žádám o doptnění informace, zda
Kozel tuto odměnu dostává, a to v plné výši od 1.Iedna 2018.

Na závěr vašeho přípisu uvádíte .jsme si uvědomili. že nevyužíváme dalších oprávněných
výhod a chystáme se v budoucnu uěinit nápravu". Zde vás žádám o následující informace, jež
se týkají Koz|a a místostarosty obce Pavlov okr. Kladno, panaVítka Kohoutka, nar. dne
,

bytem

,

Pavlov, PSČ:273 5l (dále jen ,,Kohoutek"):

O jaké dalšíoprávněné výhody pro Kozla a Kohoutka se jedná?

V jaké výši budou tyto Kozlovi a Kohoutkovi poskytovány?
Od kdy si hodlá Kozel a Kohoutek tyto výhody vyplácet?

Informaci žádám poskytnout

v

písemnéformě

a

zaslat poštou na nňe uvedenou

korespondenění adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem

Milan Švácha,
Datum narození
Bytem
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res

oondenc i
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obecní úřad pavlov

I

Lidická 65
273 5I Pavlov

okres kladno

Milansvácha

V Pavlově

3.

4.2a18
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Poskytnutí informací
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Obecní úřad obce Pavlov obdržel Vaši žádost ze dne 27.3.2018 o poskytnutí
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Y odpovědi na Vaši žádost o
poskytnutí informace ze ďne 27.3.2018 uvádíme:
Citujeme:

,,V přípise ze dne L3.20I8 uvádíte odkaz na platné právní předpisy, jež

předepisují výši měsíčníodměny pro starostu obce Pavlov okr. Kladno, pana
Josefa Kozla, nar.
, bytem
, PSČ: 273
51 (dále jen ,,Kozel"). Nikde však neuvádíte, zda Kozel tuto odměnu skutečně
dostává. Tímto vás žádám o doplnění informace, zda Kozel tuto odměnu
dostáváo a to v plné výši od 1,. ledna 2018."

dne

Pavlov,

K tomu sdělujeme následující:
Ano.
Dále požadujete sdělit informaci k našemu textu:
.... ,,jsme si uvědomilio že nevyužíváme dalšíchoprávněných výhod a
chystáme se v budoucnu učinit nápravu" ažádárte o informace, jež se t|kají
Kozla a místostarosty obce Pavlov okr. Kladno, pana Vítka Kohoutka) nar.
bytem
Pavlov, PSČ:273 51 (dále jen
,,Kohoutek"):

dne

,

,

O jaké dalšíoprávněné výhody pro Kozla a Kohoutka se jedná?
V jaké výši budou tyto Kozlovi a Kohoutkovi poskytovány?
Od kdy si hodlá Kozel a Kohoutek tyto výhody vyplácet?íí

8

sídlo úřadu
Lidická 65
273 51 Pavlov
Česká republika

8

Télefonníspojení
+420

3I2 665 325

+420 724 180 544

D§: rt2a3gt

$ Bankovní spojení
Raiffeisenbank
č. ú. 388069329 / 5500

isme plátci DPH

lč 234770
Ďlé czoa23477a
email: obecniurad@ pavlovukladna.cz
httpz l l www. pavlovuklad na.cr

§w
ť§

obecní úřad pavlov
Lidická 65
273 51, Pavlov

okres kladno

Vtextu poskytnuté informace oÚ obce Pavlov ze dne 1.3.2018 nejsou

uvedenY konkrétníosoby, které snaď zvažují,žeby mohly
mít nárok i na další
výhody, přesto reagujeme i na tento Vái ponělud
,,úrkY'' výklad a Vaše
osoČeníkonkrétníchosob, že tak již číní,á sděluje *",
aaisi oprávněné

pr9

i"

,,výhody", určené
by bylo možné
uplatňovat např. ze zákona
Ú.ryi u
"rri;,
§ 80 uvádÍ, co lze Člgnovi zastuoitelstva obce porkytnout nebo
dle § 81 mu
náIežíce stovní náhr ady .

128/20

výš_e a
jejich poskyování jsou stanoveny právními předpisy
_podmínky.pro
a
není tedy možno si je svévolně vyplácet.
/ VŠeje snadno dohledatelné na - https://www.zakonypr
olidi.cz/csl2a1a_L28.1

zastupitelé obce Josef kozel a Ing. vítek kohoutek
tyto v/hody nikdy
nečeqpali, ani o jejich čerpánínežáďalí.

za obecní úřad pavlov:
Obecní t]ŘAD
PAVLoV

Lidická,65, 273 51 PAVLOV

Josef Kozel
starosta obce

E

sídlo úřaau
tidická 65
273 51 Pavlov
Česká republika

t

Telefonní spojení
+420372 665 325
+420 724 180 544

Ds! rt2a3gt

S Bankovníspojení
Raiffeisenbank
č. ú. 388069329

/ 5500

jsme plátci DPH

lé 234770
DlČ. czOO2g477O
email; obecniurad@pavlovukladna.cz

http:// www.pavlovukladna.cz

