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Adresát:

v Bohaticích dne

27.11.2018

Bohatice

Spis.zn.(č,j.):

Bo/150/20,18

470 02 Česká Lípa

Vyřizuje:

Jiří Kováč,

starosta
774 556 822

Telefon:
počet listů dokumentu:
Počet příloh/listů příloh:

1

Váš dopis č j.

BOl14Sl2018

Ze

13. 11,2018

dne:

0

Věc: Poskytnutí informace
Obec Bohatice obdrŽela dne 13.11,2O1B Vašižádost podle zákona č. 106/,1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zpřístupnění informací. Níže
uvádíme odpovědi na vaše otázky,.

1) Kotázce zjakého důvodu Vaše dcera neobdržela dar narozenému dítěti, dle usne-

2)

sení zastupitelstva obce č. 10A ze dne 26. 7. 2012, uvádím plné znění tohoto usnesenÍ'. Zastupitelstvo se shod/o na změně v systému darů, Ve výročích60, 70, B0 tet
bude darováno občanu 500 Kč. K narození dítěte dar 1000 Kč,
Z poslední věty uvedeného usneseníje zřejmé, že finančnídar bude poskytnut rodiči
narozeného dítěte a nikoliv nově narozenému dítěti,
FinanČnídar k narození dítěte Vám byl pozastaven z důvodu, že od narození dítěte
aŽ do měsíce září tohoto roku jste nesplnila svou povinnost uvedenou v ělánku 3
odst. '1)OZV 3l2a15: Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 clnů ode dne, kdy mu povinnost ptatittento poplatek
vznikla, přÍpadně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo Úlevu od poplatku, Jelikož máme povinnost chovat se jako správný hospodář, je
nepřípustné vyplatit finančnídar z prostředků obce někomu kdo je evidován jako
dlužníkvůčiobci,

K dalŠÍěásti vašíotázky uvádím, že jste nebyla obcí kontaktována, protože z Vámi
Poskytnutých podkladů vyplývá, že se dlouhodobě nezdržujete na adrese trvalého
bydliŠtě (podmínka osvobození od poplatku dle článku 6 odst. 2) písmene b)) a dosud
jste jí neposkytla adres.u pro doručování, tak jak Vám ukládá odst. 2) článku 3 oZV
312015. Poplatnik dle Cl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poptatku
jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě dalšíadresy pro doručování.

3)

Nikoliv, Vaše dcera je pro obec především jejím občanem, a to přesto, že se v ní
dlouhodobě nezdržuje.

4)

Přesná data Vám zde bohužel nesmím uvést, nicméně dary byly poskytnuty:

a,

rok 2015

b.

rok 2016

-

0x narození, 0x výročí;
3x narození, 3x výročí;
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c.
d,

rok2018 -

rok 2017

3x narození, 6x výročí;
3x narození, 2x výročí,

5) Viz předchozí odpověd'.
6) Kontrolní výbor obce se nezaměřuje pouze na plněníjednoho konkrétníhousnesení,
a tak Vám nejsem schopen sdělit přesné termíny těchto kontrol ani usnesení zastupitelstva, kterými by je zastupitelstvo vzalo na vědomí,
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