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Zveřejnění poskytnuté informace podle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.
Dne 22.8.2022 obdržela Obec Prostějovičky žádost o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel požádal o poskytnutí těchto informací:
1. Kolika a kterých akcí pořádaných či spolupořádaných Obcí Prostějovičky se aktivně
účastnila předsedkyně finančního výboru v aktuálním volebním období (2018‐2022)?
Aktivní účastí mám na mysli osobní přítomnost na zajištění a přípravě akce,
organizování jejího průběhu a ukončení a následné vyhodnocení akce. Informace
prosím poskytnout v členění kalendářní rok‐počet akcí‐výčet akcí.
2. Ve volebním programu kandidátky, kterou předsedkyně finančního výboru vedla a
vede, je mj. uvedeno:
a) podporujeme přátelskou obec
b) navážeme na to dobré, co bylo, a budeme pokračovat slušně a zodpovědně
Prosím o vyhodnocení plnění těchto programových bodů, zejména jaké konkrétní
kroky byly k dosažení těchto cílů realizovány, ve kterém období, kdo je uskutečnil a s
jakými výsledky.
3. Ve volebním programu kandidátky, kterou předsedkyně finančního výboru vedla a
vede, je mj. uvedeno:
a) zajistíme adventní setkávání se seniory
b) zaměříme se na pozemkové úpravy, které vedou k zadržení vody v krajině
Prosím o vyhodnocení plnění těchto programových bodů, tzn. kolik setkání se seniory
bylo uskutečněno, jaký byl rámcový program těchto setkání, a dále jaké konkrétní
úkony k lepšímu hospodaření s vodou v krajině a potažmo obci byly realizovány nebo
jejich realizace v tomto volebním období probíhá.
Poskytnutá informace:
Informace tohoto typu se na obci nezaznamenávají, tudíž na tyto otázky nelze
poskytnout požadovanou informaci (§ 3 odst.3 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění).
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