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V Hrádku dne27.7,2020

věc: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žáaám vás tímto o zaslání zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 24.4.2O2O, neboť
tento není dostupný na elektronické úřední desce obce a úřední hodiny OÚ 1sou natolik
omezeny, že je pro mě jako spolumajitele nemovitosti trvale nežijícíhov obci velmi složitése
na úřad dostavit. Až bude vyhotoven zápis zjednání dne 23.7 ,2020, Žádám taktéŽ o jeho
zaslání. Sdělte mi laskavě, co vede zastupitelstvo k tomu, aby nezveřejňovalo zápisy také
v elektronické podobě, zda je to úmysl nebo nedopatřenl, které bude napraveno.
Dále Vás žádám o informaci, podle jakých kritériíjsou sečeny obecní pozemlcy a pozemky ve
středu obce ve vlastnictvísÚs plzeňskéhq kraje. Žaaam dále o vykaz nákladů na sečenítrávy
v tomto a loňském roce ( kolik peněz a komu byla za sečenía údržbuvyplaceno, podle jaké
smlouvy či dohody - žádám o její kopii ) a dále prosím o informaci, jaké vybavení pro seČení
trár.ny a údržbuzeleně je v majetku obce a jeho účetníhodnota. Dále mě zajímá pozemek
před našínemovitostí (mezi nía cestou), ktery jsme udžovali, ale vzhledem k tomu, Že na
jiných místech obce je zeleň obcí udržována, ráda bych věděla, proč se tomu tak neděje
v případě pozemku v našem sousedství, ( Pozemková parcela IZIOft respektive její část
sousedícís našímpozemkem - travnatý pás mezi ním a cestou )

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané uiše
úhrady nákladů, budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na nížeuvedenou e-mailovou
adresu.
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V Trokavci dne l5. 8.2020.
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Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zák. 10611999 Sb, přijatou dne 2. 8.2020.

Na zakladě Vašížádosti o podrání informací uvádím následující:
Zápis ze ZO ze dne 24. 4.2020

- v příloze

Zápis ze ZO ze dne23.7.2020

- v příloze

Obec Trokavec postupuje dle zákona 12812000 Sb, o obcích , kde v § 95 odst 2, je upřesněno
jakým způsobem je obec povinná zveřejnit zápis z jeďnar,iZO. Nejedná se o nedopatření,
postupujeme dle zákona.

Obecní pozemky jsou seěeny dle potřeby a možností.Jak personálních, tak s ohledem na
rozpočet obce Trokavec. Pozemky SÚS rr;sou sečeny dle ziákona a dle jejich interního
plánu 2xza rok.
Informace ohledně výkazů nakladů na seěení ftávy zarok 2019

V roce 2019 byly

:

prácejejicM souěástí bylo i seěení
a úprava zeleně (v příloze). Na doporučení právníka obce s ohledem na GDPR nezmiňuji
jména - zaěerněni. Častta za hodinu prárce 65.-Kě hrubého, kdy u první dohody bylo
vykénáno a proplaceno celkem 28 hodin zarck á 65.-Kě tedy 1820.-Kč. Druhá dohoda nebyla
naplněna, jelikož si pracovník i přes odpracované hodiny pro obec nevykazal nic.
s obcí uzaťeny dvě dohody o provedení

Po shrnutí, za loňský rok r.ryplaceno 1820.-Kč za sekaní a údržbuveřejné zeleně.

Zarok2020:
V roce 2020 uzavieny celkem tři dohody o provedení práce
ve výši 100.-Kě hrubého. Do současné doby proplaceno:
První dohoda - 12 hodin á 100.-Kč celkem l200.-Kč
Druhá dohoda- 34 hodin á 100.-Kč celkem 3400.-Kč
Třetí dohoda-2i hodin á 100.-Kě celkem 2500.-Kč

(v příloze). Finanění ohodnocení

Celkem bylo zatímv tomto roce2020 proplaceno 7100.-Kě za sekání travního porostu.

K uvedeným dohodám. ÚarZaazeleně je včetně obecního vrtu

a vodojemu,

kde se musí

provádět dle předpisu.

Vybavení a účetníhodnota pro sečenía údržbuzeleně.
Traktor žacíSeco G: 120.800 Kč
Sekačka: 25.458 Kč (bubnová sekačka)
Sekačka Highline - benzinová: 12.000 Kě
Pozemková parcela

lzl)ltje

majetkem SÚS

Pr.

Na závěr k celé věci uvádím, že obec nemá tak velký rozpočet, ježby umožňorral zaměstnat
pracovníky na trvalý pracovní poměr nebo firmu k údržbězeleně. Navyšovat obecní
iozpočet zvýšením poplatku občanům(r"ýšit dařtznemovitosti, a ostatní poplatky) a
nrásledně $o pertlze utratit zaangLiclry trávník, není pro zvolené ZO obce Trokavec řeŠenÍ.
YažlííLsi lidí, kteří pomohou zlepšit vztrled obce třeba ilím, že si posekají u plotu, i kdyŽ to
není jejich pozemek. To je odpověď na poslední otazku. I v horní črásti obce jsou lidé, kteří
por.Řu3i přěd svým domém, i tayZ to něni jejich pozemek, ale SÚS Pr.

starosta obce Trokavec

