OBECNÍ ÚŘAD SVATÝ JAN POD SKALOU
Svatý Jan pod Skalou č.p. 6, 266 01 Beroun

L. B.
266 01

Vaše značka:

Naše značka:

SvJan/00322/2018/Bou
Věc:

Beroun

Vyřizuje:

Ve Svatém Janu pod Skalou:

Ing. Jiří Bouček

21.06.2018

Odpověď – Zákon 106/1999 Sb.

Vážený žadateli o informace,
dne 6.6.2018 obec Svatý Jan pod Skalou obdržela do schránky e-podatelny Vaši žádost o poskytnutí
následujících informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen
infozákon):
1.

Informace o pracovním zařazení všech zaměstnanců-pracovní pozice dle uzavřených smluv včetně
DPP a DPČ (nepožaduji jmenovitě, podle pracovních pozic).

2.

Informaci o výše mezd a platů dle jednotlivých pozic – doplněno dne 15.6.2018 o požadavek na
informace o vyplacených mzdách všech členů zastupitelstva a zaměstnanců Obecního úřadu Svatý
Jan pod Skalou ( DPP,DPČ ) a to od 1.1. 2018 doposud.

3.

Informace o způsobu řešení zpronevěry obecních peněz z pokladny ve výši cca 140 tisíc bývalou
účetní, včetně zaslání scanu rozsudku a dalších písemností.

4.

Informace o propadnutí dotace na opravu sedlecké cesty, která byla obci přiznána v roce 2014
(z povodňových dotací ), z jakého důvodu dotace propadla a cesta nebyla opravena scan dopisu
z Ministerstva dopravy, kterým je dotace odepřena.

5.

Scan kupní smlouvy k pozemku p.č. 69/401 v k.ú. Svatý Jan pod Skalou, který je ve vlastnictví
(prodávající Dr. Rattayová ).

6.

Informace o způsobu čištění odpadních vod z domu č.6 (ve vlastnictví obce) a lapolu pro tentýž
objekt, kopie účtenek za vývoz kalu z ČOV od data 1.1.2017 do současnosti .

7.

Informace o způsobu odvádění odpadních vod z domu č.p. 11 (ve vlastnictví obce ).

8..

Informace o způsobu odvádění odpadních vod z Hasičárny, kde bylo a je veřejné WC,které
bylo v provozu při všech společenských a kulturních akcí.
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Naše odpovědi na vaši žádost o informace:
1.

Odpověď na vaši žádost o informace Vám byla poskytnuta dne 11.6.2018 pod č.j.
SvJan/00299/2018/Bou a zveřejněna na internetových stránkách obce http://www.svatyjan.cz/obecniurad/povinne-zverejnovane-informace/vyrizene-zadosti-poskytnute-informace/

2.
zařazení zaměstnanců OÚ Svatý Jan pod Skalou k 7.6.2018
1
2
3
4
5
6

Údržba, zeleň a ostatní drobné pomocné práce - Záhrabská
Udržba zeleně- Sedlec, Sv.Jan - Amfiteátr
Údržba, zeleň a ostatní drobné pomocné práce - Sedlec, Sv. Jan
Údržba, zeleň a ostatní drobné pomocné práce - Sedlec, Sv. Jan
Administrativní správa a provoz hřbitova
Technická správa čp. 6, údržba - vodárny a ČOV

7

Administrativa, správce rozpočtu, provoz a chod úřadu, úklid

8
9

Starosta
Místostarosta

úvazek

hrubá mzda

DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
DPP
Prac.
sml.

100,-/hod
100,-/hod
100,-/hod
100,-/hod
720,-/měsíc
1200,-/měsíc
14850,/měsíc
36499,/měsíc
7500,-/měsíc

funkce
funkce

Vyplacená mzda
1/1/18-31/5/18
9000,2040,18919,3528,3060,5100,58140,136015,29660,-

3.

Odpověď na vaši žádost o informace Vám byla poskytnuta dne 11.6.2018 pod č.j.
SvJan/00299/2018/Bou a zveřejněna na internetových stránkách obce http://www.svatyjan.cz/obecniurad/povinne-zverejnovane-informace/vyrizene-zadosti-poskytnute-informace/

4.

Odpověď na vaši žádost o informace Vám byla poskytnuta dne 11.6.2018 pod č.j.
SvJan/00299/2018/Bou
a
zveřejněna
na
internetových
stránkách
obce
http://www.svatyjan.cz/obecni-urad/povinne-zverejnovane-informace/vyrizene-zadosti-poskytnuteinformace/. Váš doplňující požadavek, ve kterém vyžadujete kopii dopisu ze strany Ministerstva
dopravy ČR, přikládáme jako přílohu č. 1 této odpovědi na žádost o informace.

5. Kopie vámi požadované kupní smlouvy je přílohou č. 2 této odpovědi na žádost o informace.
6. Kopie vámi požadovaných dokumentů jsou přílohami č. 3 až 8 této odpovědi na žádost o informace.
Lapol je vyvážen na základě objednávky nájemce restaurace a z jeho strany je také vyvážení hrazeno.
Obec provádí fyzickou kontrolu stavu lapolu a dodržování provozního řádu včetně kontroly účetních
dokladů. Kopie účetních dokladů nejsme oprávnění na základě ustanovení §11 odstavce 2/a
infozákona předkládat třetí osobě. Nájemce restaurace byl seznámen s tím, že je povinen se řídit
provozním řádem ČOV – viz příloha č. 9.
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7. Odpadní vody z objektu č.p. 11 jsou toho času odváděny do žumpy, která je pravidelně vyvážena a to
jak na náklady obce (viz doklady k bodu 6), tak na náklady nájemce č.p 11.
8. Odpadní vody z hasičárny jsou svedeny do žumpy u domu č.p. 11. WC, které zde vybudovalo předešlé
vedení obce jako veřejné toalety, je zavřené.

S pozdravem

Ing. Jiří Bouček
starosta obce

Přílohy:
01

– korespondence s ministerstvem dopravy

02

- kopie kupní smlouvy

03 – 08 - kopie účetních dokladů – vývoz jímek

09

- provozní řád ČOV - č.p. 6
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