
 

 

.  

Koclířov  

569 11 Koclířov 

 

     Vaše značka:                      Naše značka:                        Vyřizuje:                       V Koclířově dne: 
                                                1489/2019/Ko                         E.Veselá                      13.12.2019 
 
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 21.10.2019 čj: 1489/2019/Ko, ve které žádáte poskytnutí 
informací: 
 

1. Zda starosta obce čerpal dovolenou za rok 2018, příp. zda a proč mu byla proplacena? 

2. Jaké jsou měsíční  náklady na cestovné starosty obce, a to měsíčně za období od 01.01.2014 do 
30.09.2019? 

3. Zda byl v poslední době nebo bude v nejbližší době nabídnut obecní byt někomu z uživatelů služeb 
Azylového domu v Koclířově? 

4. Na jaké záměry obec čerpala úvěry (půjčky), kdo je zprostředkoval a jaká banka poskytla za období 
od 01.01.2014 do 30.09.2019? 

5. Kolik občanů bylo zbaveno povinnosti hradit poplatek za komunální odpad v roce 2019 z důvodu 
dosažení věku 75 let a kolik občanů je povinno tento poplatek hradit? 

 

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  
                                                                                                                              starosta obce 

 

 

Příloha: 
Poskytnutí informací 
 

Rozdělovník: 
. , Koclířov , 569 11 Koclířov 

OÚ Koclířov  - spis 

 

 



 

Příloha k č.j. 1489/2019/Ko ze 21.10.2019 

ad 1) 

Starosta obce dovolenou za rok 2018 vyčerpal během roku 2019. 
ad 2) 

Měsíční náklady na cestovné starosty obce byly: 
 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

Leden 0,- 1057,- 0,- 0,- 2944,- 0,- 

Únor 1056,- 1135,- 3001,- 0,- 970,- 4409,- 

Březen 2556 0,- 2295,- 1689,- 925,- 2954,- 

Duben 0,- 2023,- 892,- 1866,- 950,- 1617,- 

Květen 0,- 1061,- 4509,- 1124,- 0,- 2858,- 

Červen 0,- 0,- 6127,- 2307,- 0,- 1824,- 

Červenec 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 

Srpen 0,- 0,- 0,- 0,- 507,- 1557,- 

Září 0,- 1779,- 0,- 4291,- 950,- 3344,- 

Říjen 1786,- 0,- 4719,- 1947,- 1945,- ------ 

Listopad 0,- 698,- 0,- 1325,- 0,- ------ 

Prosinec 1271,- 1089,- 1057,- 0,- 1693,- ------ 

 

ad 3) 

Obecní byty jsou pronajímány na základě podané žádosti o přidělení obecního bytu dle Vnitřní 
organizační směrnice č. 1/2019 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov a zařazovány do 
pořadníku. V říjnu 2019 byl přidělen byt žadatelce, která byla v pořadí. Žadatelka byla uživatelem služeb 
Azylového domu. 
 
ad 4) 
V roce 2016 obec čerpala úvěr na výstavbu „Víceúčelového sportovního hřiště“, poskytovatel Česká 
spořitelna a.s. 
V roce 2018 obec čerpala úvěr na investiční akci „Řešení bezpečnosti chodců u komunikací v obci 

Koclířov“, poskytovatel Česká spořitelna a.s. 
Zprostředkovatele obec Koclířov neměla. 
 

ad 5) 

V roce 2019 na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, bylo zbaveno 

povinnosti hradit poplatek za komunální odpad z důvodu dosažení 75-ti a více let 41-ti občanům obce 
Koclířov. Ostatním občanům v počtu 682, tato povinnost zůstává, pokud nevyužijí nad rámec zákonem 
stanovené osvobození dle výše uvedené Obecně závazné vyhlášky, čl. 6. 
 

 

http://www.koclirov.cz/files/smernice/2019.09.17%20Vnitrni%20organizacni%20smernice%20c.%201_2019.pdf
http://www.koclirov.cz/files/smernice/2019.09.17%20Vnitrni%20organizacni%20smernice%20c.%201_2019.pdf
http://www.koclirov.cz/files/smernice/ozv/OZV%201-2018%20o%20mistnim%20poplatku%20za%20provoz%20systemu%20shromazdovani,%20sberu,%20prepravy,%20trideni,%20vyuzivani%20a%20odstranovani%20komunalnich%20odpadu.pdf
http://www.koclirov.cz/files/smernice/ozv/OZV%201-2018%20o%20mistnim%20poplatku%20za%20provoz%20systemu%20shromazdovani,%20sberu,%20prepravy,%20trideni,%20vyuzivani%20a%20odstranovani%20komunalnich%20odpadu.pdf

