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Naše č.j.: V Tetčicích dne:
0T842/2011 2. listopadu 2011

Vážený pane advokáte,

dne 19. října 2011 jste na internetovou adresu obce Tetčice zaslal další dvě žádosti o
poskytnutí informace podle zákona 106/1 999 Sb. o svobodném přístupu k informacím :

žádost č. 4 - možností publikace v Tetčickém zpravodaji,
žádost č. 5-účetní doklady obce.

Tyto žádosti jsme v souíadu se zákonem posoudili a máme zato, že je zde dostatek údajů o
žadateli, že jsou srozumitelné, a že se vztahují k působnosti povinného subjektu. Není zde
ani důvod k odepření poskytnutí informací.

K žádosti č. 4 - možnosti publikace v Tetčickém zpravodaji

Pro vydávání zpravodaje nyní neexistují aktualizovaná pevná pravidla. Základními zásadami
pro vydávání zpravodaje tak příkladmo jsou :

- Příspěvky zastupitelů obce jsou zveřejněny bez jakéhokoli omezení.
- 0 zařazení dalších příspěvků rozhoduje zcela volně informační výbor obce v rámci

přípravy konkrétní formy zpravodaje.
- Vždy jsou vyřazeny příspěvky, které nepodloženě napadají dobré občanské soužití v obci.
- Text příspěvku musí být opatřen čitelným celým jménem a bydlištěm s vlastnoručním

podpisem autora. V případě uveřejnění nebude do takto autorizovaného textu příspěvku
nijak zasahováno s výjimkou formátování na stránky zpravodaje.

- Veškeré příspěvky, kromě propagace výrobků, firem, inzerce a politické agitace, jsou ve
zpravodaji zveřejněny bezplatně.

K žádosti 6. 5 - účetní doklady obce

Rozpočet obce Tetčice je zveřejněn na internetových stránkách obce. Protože se tyto
stránky budou nyní upravovat, a je tedy možná jejich dočasná nefunkčnost, je samozřejmě
možné do rozpočtu obce i závěrečného účtu obce nahlédnout na obecním úřadě, nejlépe v
úřední dny od 8:00 do 17:00 s polední přestávkou 11:00 — 13:00 jindy po telefonické
domluvě.

Váš další dotaz, ohledně výpisu projektů, do kterých obec investovala finanční prostředky ze
svého rozpočtu a v jaké výši, si vyžaduje vyhledání těchto údajů a jejich další zpracování
pracovníky obce.
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V souladu se sazebníkem úhrad za poskytováni informaci obcí Tetčice činí celková úhrada
za poskytnutí Vámi vyžadované informace - 600 Kč to je 3 hodiny á 200 Kč.
Pokud bude informace zaslána s využitím poštovních služeb Ceské pošty, bude celková
částka úhrady zvýšena o 42,- Kč.

Úhradu je možno provést bezhotovostně na účet obce 32125641/0100 (variabilní symbol
čj. 0T8422011) nebo v hotovosti na obecním úřadě v Tetčicích, znovu v úřední hodiny.
Informace bude předána po připsání úhrady na účet obce nebo po provedení úhrady v
hotovosti.

K Vašemu poslednímu podání - Reakce na dopis obce ze dne 10.10.2011, čj. OT 776/2011
Vám sdělujeme, že příslušnou korespondenci

čj. OT 631/2011, ze dne 8.8.2011
čj. OT 644/2011, ze dne 10.8.2011
čj. OT 831/2011, ze dne 14.9.2011

obec vyhledá a předloží k nahlédnutí a pořízení kopií při návštěvě Vašich klientů na obecním
úřadě v úřední dny.

s pozdravem
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