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Trqjanovice, 20. 05.2020

Ve smyslu zákona é. 106/1999 Sb., o svobodném pnstupu k informacím Vás žádám
o zpnstupnění následujících informaci:
v

l. Žádámtímto o zveřejnění žádosti na web. stránkách obce o zaslání vnitřní směrnice

1/2016 o uveřejňovám smluv, objednávek a faktur nawebovém portále obcenad 100. 000Kč
Ve smyslu §17odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše
úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat
poštou naníže uvedenou adresu. Zajejich poskytnutí předem děkuji.
S pozdravem,

profyzickéosoby:

dat. Nárazem:

trvale bytem:
adresa pro doručování

dopor.

OBEC
TROJANOVICE
okres Nový Jičín

PSČ744 01

Naše značka: OUTj. : 787/2020
Vyřizuje:
Mgr. Ivana Vrtalová
Tel. číslo:

556 835 021

E-mail:

mistostarosta@trojanovice. cz

V Trojanovicich dne 27. 5. 2020

Odpověďna žádost o informace dle zákona 6. 106/1999 Sb.
?aasá

na Vaši žádost ze dne 21. 5. 2020 Vám v příloze zasíláme vnitřní směrnici 6. 1/2016

o Uveřejňování smluv, objednáveka faktur na webovém portálu.
Tato vnitřní směrnice byla zrušena usnesením č. 10/17 na 10. ZO dne 24. 2. 2020.

S pozdravem

Mgr. IvafiifVrtalová
mistostarostka obce

1 x příloha
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Vnitřní směrnice č. ^.. l2P. Í6

Uveřejňování smluv, objednávek a faktur
na webovém portálu
I. Předmět úpravy

Tato vnitřní směrnice upravuje uveřejňování smluv, objednávek a faktur na webovém portále
obce na intemetové adrese: www. troianovice. cz (dálejen "Portál").
II. Uveřejňované dokumenty
Uveřejňují se:

a) smlouvy,jejichž smluvní stranouje obecTrojanovice (dálejen "obec"), vyjma smluv
uzavíraných dle zákoníku práce(pracovní smlouvy, dohodyo pracích konanýchmimo
pracovní poměr, dohody o sjednaných pracovních podmínkách, dohody o smluvním
platu, kolektivní smlouvy);

b) objednávky vystavené obcí, jejichž předmětem je dodávka zboží, služeb či prací, a
hodnota plněni činí více než 100 tis. Kč bez DPH;
c) faktury o výši plněni větší než 100 tis. Kč bez DPH.
III. Uveřejnění - odpovědnost, lhůty

l) Uveřejněni smluv, objednávek a faktur na Portále zajišťuje osoba určená starostou obce.

Smlouvy a objednávky se uveřejňují do 7 dnů po podpisu, faktury do 7 dnů od úhrady
v datově čitelném formátu .pdf.

TV. Ochranaosobních údajů'a obchodního tajemství
l) U smluv uzavíraných s fyzickými osobami při jejich rrepodnikatelské čmnosti se
neuveřejňují osobní údaje těchto osob (jméno a příjmem, adresa bydliště, datum narozeni,
rodné číslo, telefonní číslo, e-mail, číslo úétu, podpis apod. ), a to ve všech částech
dokumentu. Výšeuvedenéúdajeje nutnévymazafzakrýt.

2) U smluv uzavíraných s fyzickými osobami při jejich podnikatelské činnosti se uveřejňuji
osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení/obchodni označení (firma), adresa/místo
podnikání, IC, DIČ.Ostatní údajeje třeba yymazat/zakrýt (např. tel. číslo, e-mail, číslo účtu,
podpis).

3) Vymazám/zakrytí údajů dle odst. 2 je třeba zajistit i při uveřejňování vystavených
objednáveka uhrazenýchfaktur.

4) U smluv, objednáveka faktur,kdejakojednazestranvystupujeprávnickáosoba(a.s., s.r.o.,
o. s. apod.),jejejí názeva kontaktní údaje(včetněčísla účtu)a údajeo statutárním zástupci
možné uveřejnit.

5) V pnpadě, že seve smlouvě, objednávce či faktuře vyskytuji osobní údajejiných fyzických
osob, je třeba i takové údaje vymazaťzakrýt. Postupuje se způsobem popsaným v odst. l a
2.

6) V pňpadě,žejsou některáustanovení smluv obchodním tajemstvím2, jsoutakováustanovení
před uveřejněním smlouvy vymazána/zakryta.

Vnitřní směrnicec. ^.. lío.%

V. Závěrečná ustanoveni

Tato vnitmí směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. 1.2017.
Tato vnitřní směrnice byla schválena zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2016 usnesením 6. 17/5.

V Trojanovicich dnel2. 12.2016

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

