Vaše značka:

Naše značka:
1405/2019/Ko

Vyřizuje:
E.Veselá

V Koclířově dne:
23.10.2019

Věc: Poskytnutí informací podle § 4 odst. 1 InfZ
Obec Koclířov, Obecní úřad Koclířov (dále jen “povinný subjekt“) ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen "INFZ") Vám
poskytuje na základě žádosti ze dne 01.10.2019 čj: 1405/2019/Ko, ve které žádáte:
- poskytnutí informací týkající se zápisů rady a zastupitelstva obce za období ledna až června 2002, ve kterých
by mělo být řešeno uzavření smlouvy o vypůjčce mezi obcí a o.s. Náš domov.
- současně žádám, aby mi bylo umožněno prostudovat obsah pořadače, ve kterém by měly být všechny
dokumenty, týkající se „Občanského sdružení „Náš domov Koclířov“ včetně financování této stavby, na kterou
byly poskytnuty finance z dotací ministerstev a měst a obcí.

V souladu s §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám
tímto v příloze tyto informace předkládáme.

Tesař Jiří
starosta obce
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,

Příloha:
K první odrážce:
Za období leden až červen roku 2002 se konalo osmnáct rad obce Koclířov, v žádné z nich se neřešilo
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí a o.s. Náš domov.
Za období leden až červen roku 2002 se konalo pět zastupitelstev obce Koclířov. Ze zápisu
zastupitelstva obce Koclířov ze dne 3.6.2002 se jednalo v bodě 6) – organizační záležitosti: 1) Byla
podán návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na dům čp. 140 v Koclířově pro účely provozu azylového
domu pro matky s dětmi s tím, že výpůjčka bude uzavřena na dobu 20 let a nájemné bude předplaceno
na 10 let. Výpůjčka se netýká dosavadního bytu v 1. NP domu čp. 140. Návrh byl členy zastupitelstva
schválen.
K druhé odrážce:
Vzhledem k nařízení EP a R o ochraně osobních údajů č. 697/2016 (GDPR) Vám nemůžeme umožnit
prostudovat pořadače týkající se občanského sdružení „Náš domov Koclířov“, můžeme Vám udělat
pouze anonymizované kopie dokumentů. Vyhotovení kopií je dle Sazebníku úhrad nákladů za
poskytování informací platný pro rok 2019 schváleným Radou Obce Koclířov ze dne 30.9.2019,
zpoplatněno. Jednostranná jedna kopie - 2,- Kč a oboustranná jedna kopie - 4,- Kč o velikosti formátu
A4.

