Spis. Zn.: Info 106/170/2014/22GJ
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

Žádost o poskytnutí informace
Žádost o poskytnutí informace ze dne 12. 5. 2014, dodané do DS dne 10. 5. 2014,
žádost o informaci k pálení čarodějnic, informaci o celkových nákladech, které obci vzniky,
vyhodnocení akce, jak akce dopadla, zda byla přínosem do obecního rozpočtu nebo
prodělečná. Dále požaduji soupis zboží i cenu za jakou bylo zboží zakoupeno. V případě
alkoholických nápojů bych chtěl požádat o soupis alkoholických nápojů, které byly na akci
rozlévány a v jakém množství a zda bylo celé množství vypotřebováno.
Žádá: Za lepší život v Kopřivné , o. s. IČO: 02329883, Kopřivná 13, 788 33 Hanušovice
Poskytnutá informace.
Vážený pane předsedo občanského sdružení ʺZa lepší život v Kopřivné ʺ,
k Vaší žádosti ze dne 12.5.2014 , dodané do DS 10. 5. 2014 Vám sděluji následující:
Pořádání akce samotné se zúčastnili dobrovolníci, kteří pracovali bez nároku na odměnu.
Přípravu akce zajistili zaměstnanci OÚ v rámci svých běžných pracovních povinností v rámci pracovní
doby, kdy jednotlivé pracovní úkoly nejsou samostatně vedeny. Ostatní náklady obci nevznikly.
Seznam zboží:
Papito karamel 4,94 Kč, kinder bueno 10,92 Kč, delisa mléčná 4,37 Kč, cukrová vata 9,83Kč, pendrek
barevný 1,36 Kč, Bohemia chips 15,82, ricky nápoj 5,98 Kč, Bohemia tyčinky 13,62 Kč
Seznam zakoupených lihovin:
Prodané lihoviny
Rum (198,32 Kč)
2ks á 1 l
1,5 l
Jelzin Cherry (171,20 Kč)
2 ks á 1 l
1l
Jelzin Apple (1714,2Kč)
2 ks á 1 l
0,5 l
Jelzin Strawberry (123,42 Kč)
2 ks á 0,7 l
0,7
Hanácká vodka (221,31 Kč)
1 ks á 1 l
Prostějovská režná (192,39 Kč)
1 ks á 1 l
Hanácká vodka Peprmint(142,99 Kč)
2 ks á 1 l
1l
Amundsen Vodka Peach (209,94 Kč)
1 ks á 1 l
Amundsen Melon(209,94 Kč)
2 ks á 1 l
0,5 l
Amundsen Lime a Mint (209,94 Kč)
1 ks á 1 l
1l
Fernet Stock (133,31 Kč)
1 ks á 0,5 l
0,5 l
Fernet Stock Citrus (133,31 Kč)
1 ks á 0,5 l
0,5 l
Becherovka Originál (119,79 Kč)
1 ks á 0,5 l
Captain Morgan Originál spil. Gold (299,34 Kč)
2 ks á 1 l
1l
Pivo: 125 litrů (13,43 Kč/0,5 litru)
Celková tržba za prodej zboží 8.164,- Kč. Zboží na skladě je určeno k dalšímu prodeji na akcích
pořádaných obcí Kopřivná.
Obec nebere při pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí pro své občany jako hledisko
úspěšnosti akce pouze finanční aspekt, nýbrž v rámci zkvalitnění kulturního a společenského dění
v obci jde zejména o toto hledisko.

Poskytnutá informace odeslána dne 26. 5. 2014 datovou schránkou.
Informace byly žadateli poskytnuty v plném rozsahu.
Informaci vypracovala: Gerešová Jana starostka obce

