675 27 Předín 243
IČO: 00290181

OBEC PŘEDÍN
DIČ:CZ00290181

tel.: 568 884 377

e-mail: ou.predin@tiscali.cz

---------------------------------------

Váš dopis zn./ze dne :
/10.9.2020

Naše značka :
DS 820412949

V Předíně:
09. 10. 2020

Vážený pane,
v návaznosti na Vaši žádost o informace ze dne 10.9.2020 ve věci poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
1) K dnešnímu dni neevidujeme žádnou platnou vyhlášku, zákon a usnesení, směrnici
zastupitelstva Obce Dolní Beřkovice.
2) Skutečné náklady obce za rok 2019 na sběr a svoz komunálního odpadu za osobu 585,- Kč.
3) Svoz komunálního odpadu pro naši obec zajišťuje společnost ESKO-T, s.r.o. IČ: 25 33 34 11,
jako dceřiná společnost
, kterého je naše obec členem.
4) Firmu provozující Technické služby v naší obci nemáme.
5) V obci máme nájemní byty a jejich správcem je Obec Předín, IČO: 00290181.
6) Obec Předín poskytuje dotace na základě Veřejnoprávních smluv. V loňském roce podepsala
takovouto smlouvu s místními spolky:

Finanční náklady za tři poslední podepsané smlouvy jsou 147.000,- Kč.
Smlouva na 100.000,-Kč byla dálkově zveřejněna.
Kopie smluv zasíláme v příloze.
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7) Obec schvaluje rozpočet obce, dále schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Předín, a rozpočty svazků
obcí ve, kterých je obec členem.
8) Částečně v malé míře

v rámci své hospodářské činnosti

Správce údajů obec Předín informuje o zpracování osobních údajů na svých webových
stránkách.

S pozdravem

Digitálně podepsal
Obec Předín Obec
Předín Arnošt Urbánek
- Arnošt
Datum: 2020.10.09
Urbánek
10:20:02 +02'00'

Za Obec Předín …………………………….…
Arnošt Urbánek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

09.10.2020

Provedena anonymizace osobních údajů ve zveřejnění poskytnutých informací na základě
žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§ 5 odst. 3).
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