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věcPosk'tnut1 infomaci podlezi}ona č']0óll999 sb', o svobodnénpístuput infomacin
obci Husine byladne25'2'2014
podč'i']ó6ll4ÁKl doručena
vašežádoíze dne24.2'20]4
poskyhuti
o
iďomfui podlezákoía Ď. ]0ó/]999 sb'. o svobodnénpístuDuk iífomaoim.
ve zóěni pozdějšich
piedpisů.
KjednotIiyýn loŽadavkůn Y žádoíi uvedonýn pod body a) áže) sdělujem€ násIedujici:
Kbodu a) obec Ílusinec neuvřéla se žádnýmsubjekten smlouvu o !osi<y1o!áli púvnich
slúeb. Důvoden je skutcčíosl,Že obec dosud íebyla účasbiken soudnich sporu' Dalším
důvod€m je skulečnost'žeza plněni úlolt ob.e q'Tlíajícich, aťjiŽ ze zjlona o obcich di
zvláštnichzá.lonú,odpovidaji oÍgányobce ojeji předýavikló bcz ohleduú pniúi ponoc di
zsloupeni' Je $alou při plněni úkolůobc€ ajejich org]'nůpostupovats nejlepšin védonim
. svědomíma v sÓuladu s platnýnj pnivbímipiedpisy'
K bodu 6) s ohleden na odlověď ! bodě a) uvádíne. Že vroce2013 av lodnu a únoru20]4
obec Husinec v}mložila 0. Kč na právni služby'
Kbodu c) ' vzbledéq ke skutednosti,Že závěrečnýúčetobce HuŠinec2 rok 20l] nebyl
do.Ld po.ednán /slLpileh\cr od.' nádme DoUe predbe/t Jdaie ŤnvesÚin:
tas|eD o|o 7s a Vs HU-.P. ReŽ \ |o!e 2U|l .i 1i ) | 0|b 0!a K.' JoEe pD.oLj'Jom"
předškol zaízeni čin]lál i 0 o00 Kč'
PoŽadavku na sděleni .''' /it& ó/' kdnoniý polož]ry,kkré b,l, ,hft2eh, nehopaslí,huly
(?újč|í,dáýk' do|rce' nókúP nenoýi|oýí apod'),. plnékuA neÍomine' pnčemžmusine
součsně }onslalovai Že týo infomace jsou zalmuly v pňpBvované dokufue áci tvoíci

podklady a snd!51 ávěEčného úětuobce Huinec a @k 2013; do doby jeho prcjed!áíí
z6tupitelstven obce lgmnžemet)'1oinfomace poskÍÓýát'
(požadavl.a ná sdé|.n' ,,'-jalLá ja
fnahč,í nóýřq|na'| |ěch|o lnfučních praslře|lků.,'
nezbývá než uYés! že Pbéni rikolú obÉ ý oblsti školsM a piedškolníhovzdéláváni je
phěnin úkolůjedla]r d€ lacto za ýá1(obci jsou ú&olysvěřeny wlálitnim záko!em)' jefuat
jde součsně o oblst spadajici do sanostaňé púsobnostiob€ (nj. do obIasli uspokojováni
potřeb oběanůob.9 čjjejich ýýchovy a vzděláÝ]'!i á kúmino m?ÓF obE)' pňče6Ž tylo
čimosti naji do jisté níry chďakte. veřejnés]užby.z toho pak nul bí kaŽdénumde Yší
lochybíost jané' žeplněni U].o]ůobce v tétoob]sti nená ! nenúžení1 komelěni charald€ř.
a tudížnélzekalkulovat s fiměni návÍatíostí'
NoopatnáDe a to, žepodporaaÉěe o občay obco - děli ajejic! rozvoj 2e slrey oboeje
dobrou investjci do budoumosti' ktqá s vi'ti obci (ale i slílu) sice ne !ímo v p.nězic\ a]e
j.noU.omo[ khá budeLicečiŤénéltlmojméni prcj$eneru /ájmJ'

jedm pokutav9 Úši ] 800.Kč.pňč.nŽ obÚ byla uznina
K bodud) . obci byla uložena
odpovědnou2e spáchánidÝou splánicn deliktů(za }áceíi na lozemku p'č' 300/8nod
slmovený
linit a Žajízdu
po pounlo p.č'300/i).
Kbodu e). vztl.dd ktoou, že Úáodmti nabyloprávni moci' pokutabúe uhÍuena
z lozpoěfuobcez pdagíďu cimosr nitni správ''
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