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Věc:

Obec Francova Lhota

č:.p. zzs

756

1,4

Ftancova Lhota

Z-c

<lne 1. 3. 2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.

Pouinnly subjekt:

Obec Ftancova Lhota
se sídlem: Č.p,325,7561,4 Ftancova Lhota

ICO:

00303755

dále jen 1ako ,,Pouinny subfekí'
Žaclatel:

KAMIKA TRADING, s.í.o.

sídlem:
IC:
se

Praha 5 - Smíchor., Flolcčl<<;va (l19 f 59, PS(: 150 00
247 70 078

znénížádosti:
Váfuní,
ráda bych tímto přípisempožádala Povinný subjekt o poskytnutí infotmaci dle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném pi,ístupu k informacím, a to fotmou odpovědi na nížeuvedené
otázky:

t.

Julry* způsobem zaiišt'uje Povinný subjekt qýkon pověřence pro ochtanu osobních
úda|ů?(pomocí zaměstnance nebo externího subjektu?)
- Pokud pomocí externího poskytovatele, kdo konkrétně je tímto pos\ytovatelem?

2.

Jalqr je způsob a qýše odměňování za poslrytováni služeb pověřence?
- I(olik činíqýše odměny za poskytování služeb u jednotliqích pi,íspěvkovlch otganizací
ziizených obcí?

3. Kolik

finančních ptostředků obddel pověřenec v souvislosti s qikonem své funkce od
Povinného subiektu, a to ode dne účinnostiGDPR, ti. od25.5. 2018, do data při|etí této
žádosti?

4. Pokud ie

odměna pověřence složena z ceníkových položek (např.
otganizace), ptosíme o sdělení tohoto ceníku.

Předem děkuji za Hadné vyíízenížádostr.

V úctě

za

jeďnotlivé

]<AMIKA TRÁDING, s.í.o.

Obec Francova Lhota
]:;61,4 Francova Llrol.a 325
Váš dopis zn:
Ze dne:
L,3,2OI9
L.J.:

KAMIKA TRAD|NG, s. r. o.
Holečkova 6L9l59
150 00 Praha 5 - Smíchov

Naše značka: t82l2OI9
Vyřizuje:

Brlica

Tel:
E-mail:

57I4223o7,73L 608 245
sta rosta @fra ncova l hota.cz

Datum:

4.3.2oI9

Poskytnutí informace podle zák. č.106/1999 sb.

Odpověd'na otázku 1)
Obec Francova Lhota zajišťuje výkon pověřence pro ochranu osobních údajůprostřednictvím
externího poskytovatele - 2K Consulting, s. r. o., Tovární 9L5l40,779 oO Olomouc

Odpověd'na otázku 2)
Pokud jde o způsob odměňování za poskytování služeb pověřence, Obec Francova Lhota
provádí odměňování formou bezhótovostního převodu na základě faktur vystavených
firmou 2K Consulting, s, r. o., přičemž faktury jsou vystavovány vždy poslední den čtvrtletíza
předchozíkvartál.
Cena za řádné poskytování služeb činí:
za obec Francova Lhota
2.000
zaZákladní školu Francova Lhota 1.500
za Mateřskou školu Francova Lhota 1.500
celkem:
5.000
cena s DPH činí6.050 Kč za měsíc.

Kč/měsícbez
Kč/měsícbez
Kč/měsíc bez
Kč/měsíc bez

DPH,
DPH,
DPH,
DPH,

Odpověd'na otázku 3)
Pověřenec v souvislosti s výkonem své funkce od Obce Francova Lhota ode dne 25.5.2018 do
3L.L2.2OL8 obdržel částku 48.400 Kč včetně DPH. Za rok 2019 zatím neobdržel žádnou
částku.

Odpověd'na otázku 4)
Odkazuji na odpověd'pod bodem

Miroslav Brlica
starosta obce
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