
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnuti dokumentů obce Kostelec u Holešova.

žadatel: soukromá fyzická osoba —

čp. Kostelec u Holešova, DS: - -

adresát žádosti: obec KosteLec u Holešova. DS: bs9bdhn

Kostelec u Holešova 3. října 2022

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám
o dokumenty obce Kostelec u Holešova v preferované elektronické verzi (pdf):

1. Jakou konkrétní agendu vykonává obec Kostelec u Holešova v rámci přenesené
působnosti ve smysLu * 61 a dalších zákona Č. 128/2000 Sb.

2. Jak velký je příspěvek obce Kostelec ti Holešova ze státního rozpočtu na plnění úkolů

( v přenesené působnosti jak uvádí * 62 zákona č. 128/2000 Sb.
3. Výše uvedené informace žádám poskytnout pro období let 2014—2022 s členěním na

jednotlivé roky.

-3. 10. 2022
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!;Obec Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova ěp. 58

768 43 Kostelec ti i Iolešova Čp.

rčlslo jednací: flpráněná úředni osoba lelefon: e—maLI: Datum:

I OiIKUII-I055/2022 RNDr. Marcela I‘ospišilikovň 724 184 620 obec@kostelccuhoksova.cz 17102022

Odpověď na žádost o poskytnutí iiiforniace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

( Obec Kostelec ti Holešova. zastoupená starostkou obce RNDr. Marcelou Pospišilíkovou. obdržela dne
03.10.2022 vaši žádost dle zákona I 06/1999 Sk. o svobodném přístupu k informacím ve zněni
pozdějších předpisů, kde požadujete informace

I. .Jakon konkrétní agend;, vt‘konává obec twstelec t, Holešovtz v rámci přenesené püsohnosti ve
snivslii

(j]

(J claflkJ; zákona č. 128/2000 Sb.

2. Jak i‘clkijc příspú vek obce KoMelec u Holešova ze státního rozpočtu na plnění úkolu i‘ přenesené
púsohnosti/ak uvádí 62 zákona Č 128/2000 Sb.

3. kšc ui‘ede,,é itfornzace žádán, poskvrnou, pro období let 2014 — 2022 s členěním íiujedtzotlivé
roky.

K Vaší žádosti poskytujeme následujicí informace:

K bodu 1: evidence obyvatel, matrika, vidimace, legalizace, Czech POINT, agenda silničně správního
úřadu (místní komunikace), agenda orgánu ochrany přírody (kácení). část agendy vyřizování žádosti
dle z. 106/1999 Sb.

K bodu 2 a 3: Příspěvky za rok v Kč
375600(2014).374700(2015),375200(2016).448700(2017).468000(2018),483700(2019).
373 000 (2020). 379 200 (2021), 392 500 (2022).

RNDr. Marcela Pospíší Uková
starostka obce otisk úředního ra,itka

podepsáno elektronicky

Bank.spojcni: Čs as.ZIín (H 00287312 h—mail: “hec ci koielccuholcsoac, 1cl: 573 385 129
I 483094359/0801) Datová schránka: bs9ljdh n 573 385 069
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