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Č. j.: PEC/2487/2018 V Pečkách dne  20.7.2018 

 

 

Informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů ( dále jen „zákon č.106/1999 Sb.) 

 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací, podané v souladu s § 13 odst. 1 zákona o 

svobodném přístupu k informacím dne 9.7.2018,  Vám sděluji následující informace: 

 

1.  Smlouva o tisku č.b. PN v tiskárně Průša Klučov – doložte znění smlouvy na tisk , 

včetně finančního plnění a způsobu platby 

 

Dle zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Svatopluka Čecha ze 

14.12.2009 (kopie přiložena)  vymezilo Zastupitelstvo města Pečky této příspěvkové organizaci 

jako odpovídající předmět činnosti zpracování, vydávání a veřejné šíření ( ve smyslu zákona 

č. 46/2000 Sb.)  periodického tisku  - informačního měsíčníku – Pečecké noviny. Smlouva o 

tisku č.b. PN v tiskárně Průša Klučov včetně finančního plnění a způsobu úhrady je součástí 

účetnictví příspěvkové organizace Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách, tyto účetní 

doklady nemáme  k dispozici.. 

 

2. Výběrové řízení na  tisk PN – doplňte specifikaci firmy “Petr Kopecký“  o údaj, kde 

sídlí 

              

  P. K., Lysá nad Labem            

 

3. Navýšení počtu výtisků PN a jeho dokladování je ukázkou svérázného přístupu 

k právu 

 

Není otázkou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

4. Propagační cedule u vjezdu do Peček – dokladujte, kdo a kdy zažádal o povolení 

k umístění tabule VÍTÁ VÁS REGION PODLIPANSKO a také kdo a kdy toto povolil 

 

Žadatelem byl subjekt MAS Podlipansko, o.p.s., 289 12 Pečky, žádost je datována  1.4.2011.   

Souhlas  obce je téhož data.  Kopie souhlasu obce  a vizualizace provedení informačních 

tabulí přiložena.  

 

5. Výběrové řízení na funkci tajemnice, střet zájmů – doložte zápis z tohoto řízení, počet 

a jména uchazečů a stejně tak členů komise a kdy se řízení konalo  

 

Anonymizovaná kopie Zprávy o průběhu výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

tajemník Městského úřadu Pečky ze dne 21.5.2015 přiložena 
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6. Ovlivňování předvolebního dění v Pečkách – nerovný přístup k přispěvatelům do PN 

 

Není otázkou ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Cecilie Pajkrtová  

tajemník úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


