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Sdělení k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ze dne 1.6.2022.
Na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ve znění pozdějších předpisů Vám sděluji:
- zda je člen zastupitelstva František Havel uvolněným zastupitelem
- František Havel není uvolněným členem zastupitelstva obce Vlčeves.
- zda je člen zastupitelstva obce František Havel neuvolněným podnikatelem - živnostníkem, či nikoli
- pojem neuvolněný podnikatel – živnostník mi není znám, tedy nelze zodpovědět. S touto
otázkou se obraťte na příslušný živnostenský úřad.
- zda člen zastupitelstva obce Vlčeves František Havel před svým zvolením byl či nebyl v pracovním
poměru
- František Havel nebyl v pracovním poměru k Obci Vlčeves, na kandidátní listině pro volby do
zastupitelstva obce Vlčeves měl jako povolání uvedeno OSVČ.
- zda člen zastupitelstva František Havel vykonává svoji funkci ve stejném rozsahu jako člen
zastupitelstva, který byl pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn, či nikoli
- žádný člen zastupitelstva obce Vlčeves nevykonává svoji funkci jako uvolněný člen a
František Havel vykonává svoji funkci ve stejném rozsahu jako ostatní neuvolnění členové
zastupitelstva obce Vlčeves.
- zda je členu zastupitelstva Františku Havlovi za výkon funkce člena zastupitelstva a finančního
výboru vyplácena finanční odměna a v jaké výši
- Františku Havlovi je vyplácena celková měsíční odměna ve výši 900,-Kč (neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce je poskytována jedna odměna za jednu jím vykonávanou funkci, a to za
tu funkci, za níž stanovilo zastupitelstvo obce nejvyšší odměnu).
- zda byla s členem zastupitelstva Františkem Havlem uzavřena nájemní či obdobná smlouva za
účelem užívání pozemku č. 1158 KÚ Vlčeves, když jmenovaný jeho část dlouhodobě užíval za účelem
skladování odpadu ze své podnikatelské činnosti v době, kdy tento pozemek byl vlastněn obcí
Vlčeves
- s členem zastupitelstva Františkem Havlem nebyla uzavřena žádná nájemní či obdobná
smlouva za účelem užívání pozemku č. 1155 v k. ú. Vlčeves. Obci Vlčeves není známo, že by
uvedený pozemek byl dlouhodobě využíván ke skladování odpadů z podnikatelské činnosti člena
zastupitelstva Františka Havla.
- jaká byla výše příjmů obce z takového užívání obecního pozemku
-0,-Kč
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