
Telefon: 499 886 341                                            Bankovní spojení:                                              IČO 

Mob.tel: 724149599                             ČS, pob Úpice, č.ú. 2906215349/0800                              00278114 

E-mail: podatelna@malesvatonovice.cz 

 
 

    Obec - Obecní úřad Malé Svatoňovice 
    Nádražní 105, PSČ 542 34, okres Trutnov 

       tel.: 499 886 341 
 

 

Váš dopis zn: 

Ze dne: 11.11.2014 

Naše značka: čj. 1247/2014 

Vyřizuje: Provazník 

Malé Svatoňovice 21.11.2014 

 

 
 

Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 Dne 11.11.2014 obdržela Obec Malé Svatoňovice prostřednictvím elektronické 

podatelny Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).  

 

Žádáte poskytnutí následujících informací: 

1. Jaké je identifikační číslo vaší obce? 

2. Byl starosta vaší obce uvolněným členem zastupitelstva vaší obce ve volebním období   

    2010-2014? 

3. Jak vysoká byla měsíční odměna starosty vaší obce ve volebním období 2010-2014, kdo byl  

    v tomto období starostou, v jakém roce se narodil a jaká je adresa jeho bydliště? 

4. Jak se jmenují zastupitelé vaší obce, jaké jsou jejich adresy bydliště a rodná čísla? 

5. Nachází se na území vaší obce nějaké vojenské zařízení, utajované vojenské zařízení nebo  

    je plánována jejich výstavba? 

6. Usnesení zastupitelstva obce, ve kterém je stanoveno, jak vysoká měsíční odměna náleží  

    neuvolněným členům zastupitelstva vaší obce v elektronické formě a zápisy ze schůzí rady  

    obce v období od 20. září do 20. října 2014 taktéž v elektronické formě. 
 

Obec zaevidovala žádost pod č.j. 1247/2014, posoudila ji a konstatuje, že se jedná o žádost  

o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti.  

 

Odpovědi jsou následující: 

ad 1) IČ: 00278114 

 

ad 2) Starostka obce Malé Svatoňovice vykonávala ve volebním období 2010 – 2014 svoji  

          funkci jako uvolněný člen zastupitelstva obce. 

 

ad 3) Měsíční odměna starostky obce ve volebním období 2010 – 2014 byla 43 640 Kč  

         (měnila se v průběhu volebního období v souladu s platným zněním nařízením vlády  

          č. 37/2003 Sb.), starostkou byla Eva Hylmarová, nar. 1954, bytem Malé Svatoňovice. 
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ad 4) Informace o adresách bydliště a rodných číslech zastupitelů jsou osobními údaji  

         chráněnými zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších  

         předpisů (dále jen „ZOOÚ“), a proto jsou poskytnuty v souladu s § 8a InfZ  v omezené  

         formě. Bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace  

         čj.  1262/2014 ze dne 21.11.2014 

Zastupitelé obce Malé Svatoňovice jsou: 
Vladimír Provazník, nar. 1983, bytem Malé Svatoňovice 

Ing. Marek Švrčina, nar. 1976, bytem Malé Svatoňovice 

Mgr. Pavel Nosek, nar. 1977, bytem Malé Svatoňovice 

Ing. Jakub Kostelecký, nar. 1985, bytem Malé Svatoňovice 

Michaela Pelcová, nar. 1974, bytem Malé Svatoňovice 

Bc. Marcela Geregová, nar. 1962, bytem Malé Svatoňovice 

Mgr. Alena Herzigová, nar. 1963, bytem Malé Svatoňovice 

Mgr. Dagmar Kostelecká, nar. 1963, bytem Malé Svatoňovice 

Eva Hylmarová, nar. 1954, bytem Malé Svatoňovice 

Kamil David, nar. 1981, bytem Malé Svatoňovice 

Mgr. Ivana Václavková, nar. 1963, bytem Malé Svatoňovice 

Stanislav Beneš, nar. 1974, bytem Malé Svatoňovice 

Mgr. David Orsák, nar. 1970, bytem Malé Svatoňovice 

Josef Smutný, nar. 1980, bytem Malé Svatoňovice - Odolov 

Ivana Vosyková, nar. 1961, bytem Malé Svatoňovice 

 

ad 5) Na území obce Malé Svatoňovice se nachází bunkry z období 2. světové války – možno  

         nahlédnout na www.opevneni.cz nebo www.bunkry.cz.  Jiná vojenská zařízení se zde nenachází,  

         ani nám není známo, že by byla plánována jeho výstavba. 

 

ad 6) Usnesení zastupitelstva obce, ve kterém je stanoveno, jak vysoká měsíční odměna  

         náleží neuvolněným členům zastupitelstva obce a zápisy ze schůzí rady obce  

         od 20.9.2014 do 20.10.2014 zasíláme v elektronické formě. Tyto dokumenty jsou  

         k dispozici také na internetové adrese www.malesvatonovice.cz v sekci Úřední  

         deska. 

 

Sdělení zasíláme na základě Vašeho požadavku elektronicky na vaši e-mailovou adresu pro 

doručování. 

 

Poskytnuté informace budou v souladu s § 5 odst. 3 InfZ zveřejněny způsobem umožňujícím 

dálkový přístup na www.malesvatonovice.cz 

 

 

 

    Za obec Malé Svatoňovice: 
 

 

            

                               - otisk razítka - 

       

       Vladimír  P r o v a z n í k, v.r. 

               starosta obce 
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