OBEC BÍLOV

743 01 Bílov 5, Ič 48430749
1i3, e-mail: obec@,bi7ov.cz

te|: 556 412

Naše čj.: BIL- 416/2022
V Bílově 23.6.2022

Věc: Odpověď na Žádost o poskytnutí informace dle zákona
Na zakladě Vašížádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, která nátm byla doručóna 10.6.2022 e-mailovou poštou,
Vám sdělujeme k jednotlirnjm bodům Vašížádosti následující :
L)

d,otaz

1.)

odpověď - zápisy z19.,20.,2L a22. zasedíni Zo Bi\ov Yárn zasíláme v píiloze

-

požadujete text zápisu o pruběhu 19,,2O.,2|.

a22. zasedániZoBilov

- požadujete posky,tnout dokument uprawjící hospodaření s byty v majetku obce
Bí1ov,atojakvsouěasnépodobě,takilistinyspředcňozíplatností
2,)" d,otaz

2.) odpověď

- původnísměrnici o hospodaření s byty v majetku obce Bílov a její Doilatek č.
1 Vám zasíláme v příloze, Tato §měmice i její D;dateť ě. 1 byly tez naiiaoy
zruseny
usnesením 22.9.I. na 22. zasedéní Zo Bílov dne 26.5.2022. Pravomoc rozhooovat
piláeteni
o
obecního bytu byla usnesením é, 22.9,2. na 22, zasedini ďne 26.5.2022 udělena
siarostovi
obce a není k tomu rydán žádný dalšídokument.

3.\

,dotaz

smlouly

-

požadujete informaci o počtu bytů v majetku obce, jejich obsazenost
a t)4) nájemní

- obec Bílov má-v majetku 30 bytů, všech 30 bytů pronajímá,
všechny jsou
je pronajímáno na základé nájemní smlouvý na ^aobu ureit oi,
obsazené.
bytů
iTlty nu
?8
dobu neurěitou.

3.) odpověď

4.) dotaz

-

požadujete poskytnutí dokumentu ,,Strategický plán rozvoje sportu''

4_) odpověd' - dokument ,,_Strateqrcký plán rozvoje sportu" Vám zasíláme příloze.
v
Ke staženíje také na webu obce : https:/iwww,bilov.czlóbcan-bilov/3503-strategi"ťyatun-

rozvoje-sportu-v-obc!bilov-na-let a-2022-2O3

O

5) dotaz -

požadujete poskytnutí toxtu dokumentu,,Protokol o kontíolo výkonu
samostatné
působnosti u obce Bílov ze strany Ministerst ya .vrntrď'
5.) odpověď

- požadovaný dokument

Vrám zasíláme v

příloze

6.) dotaz - požadujete informaci o počfu trvale přihlášených obyvatel Bílova ke dní 1.6.2022
ve skuktuře věk 0-17, 18-30, 31-60, 61 a výše
6.1.) odpověď

-

obec Bílov měla ke dni 1,Á.2022 celkem 570 obyvatel přihlášených k

trva]ému pobytu a 19 cizinců s pobytem evidovaným na územínašíobcě.
Věková kategorie 0-17
= 123 občanůa 5 cizinců
Věková kategorie 18-30 1et = 73 oběani a 4 ctzinci

1et

Věková kategorie 31-60 let =230oběanůa 10 cizinců
Věková kategorie 61 a více = 144 občanůa 0 cizinců
Celkem
= 570 občanůa 19 cizinci

7.) dotaz - požadujete poskytnutí informace o počtu zaměstnanů obce ve struktuře
7.1.) dotaz - infoíínaceo §pu sjednaného pracovního vztahu
7,2,\ dotaz - jaké pracovní pozice dle CZ-ISCO zasíáyaji
7.3.) d,otaz - jaké pracovní úvazky jsou na jednotlirných pozicích sjednány
7,4,) d,otaz (I.ěást)- jaká je jednotlivá pracovní náplň uvédených záměstnanců

7,í, až 7,4.) odpověď - v příIoze zasilárne

tabr,rlku s

:

Vámí požadovanými úclaji

7.4) dotaz (II.čá§t) - kdo stanovil pracovní náplň a zda jsou s rlanýrn obsahem zaměstnanci
prokazatelně seznámeni
7.4.).odpověď - pracovní náplň stanoví starosta obce a zaměstnanci jsou s ní seznámeni při
1r áni pr acovní smlouvy

uzav

7.5.) dotaz

-

kdo jim zadává ťrkoly

7.5,) odpověď

- zaměstnancům z adává pracovni úkoly starosta

a místostarosta

-kdo a jakým způsobem kontroluje výkon jejich činnosti
7.6.) odpověď - rrýkon činnosti zaměstnanců kontroluje staíosta a místo§tarosta, a
to
7.6.) d,otaz

prověřením splnění úkolu přímo na místě

7.7.) dotaz - juký- zPůsobem byli souěasní zamě§tnanci informováni o možnosti získat
pracowí místo u obce, zda zveřejněním nabídky na portálu Mpsv, informační desce oboo,

v

rozhlase, inzerátetn v médiíchěi byla použita jiná nediskriminující metoda výběru
7-7.)
pracovní pozice CZ-ISCo 241,15 byla obsazena na základé výběrového
_odpověď iízeni, iádné zveřejněného na uřední desce, neboť se
iědná o pozici úřednickou, iozice cz-

ISCO 96299 byla obsazena na základé dobrých zkušenóstí z minulých let
zaměstnan_cem opakovaně.

stejným

Pozice CZ-ISCo 9613I,91129 a 96220 by]ry obšazerty ucbazeči z

evidenci Uřadu práce, na zakladě doporuěení ÚP.

7.8,) dotaz - zda a kdo a v jakém příbuzenském poměru lystupuje ve vztahu k členům
zastupitelstva (manželka, dítě, rodič, bratr, sestra, zeť, snaclta, b.át urr"o, sestřenice) a jo
zaměstnán u obce Bílov

obsazena

jedna pracovní pozice je
starosty a jedna pracowí
místostarosty. vámi požaó,ovaný příbuzenský vztah bratianeolsósřenice
nejsme schopni z nrám dostupných evidencí vysledovai,
7.8.) odpověď

pozice

-

S pozdravem

ŮBEC BÍLOV
743 01 Bíl-oV

i(\ |

zdeněk Fusik
starosta obce

Přílohy:
1,)

Zápisy z l9.,20.,2L a22. zasedáni

ZOBilov

5

o

4|J430749, D_JěípZ48430749

2.) Směmice o hospodaření s byty v majetku obce Bílov vč, Dodatku č. 1
3.) Strategický plán rozvoje sportu
4.) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti
5.) Tabulka s údaji o pracovně-prár,ní ch vzíazich

