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30.8.2021
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Jaroslav Řeháček
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724 180 457
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Datová schránka: z9fay28

Věc: POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA 106/1999 Sb.

Dne 2.8.2021 obdržel obecní úřad obce Slavhostice, Slavhostice 116, 507 32 Kopidlno IČO: 00578568, Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací:
1. kolik bylo zaplaceno za pronájem stavebních strojů na podzim 2020 a na jaře 2021 (datum pronájmu strojů, datum fakturace)
2. jak vypadá evidence pracovníků, kteří se stavebními stroji na podzim 2020 a jaře 2021 pracovali
3. kolik bylo zaplaceno za dovoz kamení ze školy na jaře 2021
4. zda získal starosta uvolněnou funkci a jaká je výše jeho platu.
Informace k jednotlivým bodům:
1. V roce 2020 měla obec zapůjčeno minirýpadlo 10.7-13.7.2021, dodavatelem DEK bylo fakturováno dne 13.7.2020 7
598,80 Kč a dne 24.7.2020 5 275,60 Kč za nástroj (vrták). V roce 2021 měla obec zapůjčeno minirýpadlo 11.3.-13.3.2021,
dodavatelem DEK bylo fakturováno dne 15.3.2021 5305,29 Kč. Další zápůjčka minirypadla byla 1.4.-3.4.2021,
dodavatelem DEK bylo fakturováno dne 6.4.2021 5 348,20 Kč.
2. evidence pracovníků na zapůjčených strojích se nevedla, jelikož s nimi po celou dobu zápůjčky pracoval osobně starosta
včetně jejich dovozu a vrácení.
3. obec žádný dovoz kamení ze školy na jaře 2021 neplatila.
4. starosta uvolněnou funkci nezískal, zastupitelstvo obce na svém jednání schválilo, že starosta bude pro výkon funkce
uvolněn. Odměna je dána Nařízením vlády č. 338/2019 Sb. Ve výši 42 959 Kč.

V souladu s § 5 odst. 3 bude poskytnutá informace zveřejněna také na webových stránkách obce Slavhostice
www.slavhostice.cz
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 Královehradeckého kraje prostřednictvím
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obecního úřadu Slavhostice.
S pozdravem

Jaroslav Řeháček
Starosta
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