Rok 2021

29. 1. 2021 Požadována informace:
- Kdo obci zajišťuje IT služby typu “správa a servis výpočetní techniky, správa počítačové sítě, správa
počítačů a tiskáren, podpora uživatelů, administrace systémů” ať již dodavatelsky, nebo interně.
Název, IČO, sídlo, kopie smluv a objednávek těchto osob.
- Kolik bylo za tyto služby v roce 2020 jednotlivým dodavatelům či zaměstnancům vyplaceno?

Informace poskytnuta:

Obec Nespeky nemá žádnou fyzickou ani právnickou osobu pověřenou správou a údržbou IT
technologií.
Všechny běžné provozní a údržbové práce IT v rámci své práce provádí starosta obce, nebo účetní
obce a nelze je tedy vyčíslit.
Jediným výdajem byla v roce 2020 jednorázová oprava tiskárny z důvodu závady, v ceně 3 810 Kč
společností Libuše Vošická ALITECH IČ 63824671, sídlem Lidická 667, 258 01 Vlašim.

10. 3. 2021 Požadována informace:
Zda obec poskytuje možnost bezplatného, nebo zpoplatněného připojení k internetu občanům
v prostorách úřadu nebo jiných obecních veřejně přístupných prostorách.

Informace poskytnuta:

Takovéto služby občanům neposkytujeme.

27. 5. 2021 Požadována informace:

O povolení stavby umístění inženýrských sítí na komunikaci Poříčská.

Informace neposkytnuta:

Požadovaná data nelze poskytnout vzhledem k ochraně osobních údajů, kdy se nejedná o informace o
obci, ale o fyzických osobách a jejich soukromých aktivitách, pro jejichž povolování a regulaci není
obecní úřad Nespeky příslušný.

24. 8. 2021 Požadována informace:

ve věci „Otázky týkající se přijatých dokumentů a v nich prokázané trestné činnosti orgánů činných
v trestním řízení – dopouštějí se machinací ve prospěch mafie“:

Informace neposkytnuta:
Na základě posouzení obce Nespeky nemohou být informace poskytnuty vzhledem k nesplnění
podmínek § 2 odst. 1 InfZ kdy mají povinné subjekty povinnost poskytovat informace vztahující se
k jejich činnosti a dle § 2 odst. 4 povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací.

20. 10. 2021 Požadována informace:
ve věci „Zvýšené pravděpodobnosti vypuknutí brzké občanské války na Českém území, která může stát
tisíce zmařených nevinných životů na všech stranách. Žádám Vás o zvýšenou bdělost!!!“:

Informace neposkytnuta:

Na základě posouzení obce Nespeky nemohou být informace poskytnuty vzhledem k nesplnění
podmínek § 2 odst. 1 InfZ kdy mají povinné subjekty povinnost poskytovat informace vztahující se
k jejich činnosti a dle § 2 odst. 4 povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací.

