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Identifikátor datové schránky q7ka76z

od: Grigorij Vdovičenko, nar. 1.1.1979, Brandlova 1565/19, Chodov, 149 00 Praha 4   
Identifikátor datové schránky ubyib9g

věc: žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. č.14

datum: 25.12.2020

Vážení, zasílám tímto žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím a to o následující informaci:

v zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 13.12.2019 (zápis v příloze) je uvedeno:

Bod. č. 7 - Různé:
Usnesení č. 9: Přijímá se usnesení, kterým se opravuje písařská chyba ze zápisu 
z minulých zastupitelstev, jejíchž obsahem je, že zastupitelé schvalují výkon 
funkce knihovníka obecní knihovny zastupiteli p. Matouškovi a dohodu o 
provedení práce (úklid) zastupitelce p. Léblové.

- prosím o informaci o jednání kterého zastupitelstva tj. kterého data se jedná, ze 
kterého má být opravena písařská chyba. 

Pan Miloslav Matoušek byl zvolen zastupitelem v komunálních volbách dne 6.10.2018 viz:

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.10.2018
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Řitka volí předsedou finančního výboru p. Miloslava Matouška.

páni Matouškové a to zastupitel Miloslav Matoušek a pan Martin Matoušek jsou v 
zápisech ze zasedání zastupitelstva v mezidobí zmiňováni pouze v zápisu ze dne 
27.9.2019

Bod 4. programu:
® zastupitelé projednávají neobsazené komise a výbory
- pan Matoušek navrhuje jako členy finanční komise p. Karla Hornofa a Martina 
Matouška
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce Řitka schvaluje jako členy finanční komise Karla Hornofa a 
Martina Matouška.
- pan Matoušek, jako zastupitel a knihovník v jedné osobě, informuje zastupitele o 
nutnosti předělání knihovního řádu v souladu s GDPR a zároveň navrhuje změnit 
dosavadní název „Místní lidová knihovna“ na „Obecní knihovna“

- jelikož nebyl nalezen žádný záznam který by se měl opravit, znamená to, že hlavním 
důvodem zákazu pořizování audio a video záznamů z průběhu zasedání 
zastupitelstva je následná možnost následně zpětně falšovat tyto záznamy? 

Děkuji a jsem s pozdravem
Grigorij Vdovičenko


