
Svazek obcí mikroregionu Stražiště 
Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 

IČ: 709 68 721; www.straziste.cz 
___________________________________________________________________________ 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Koordinátor svazku: Bc. Jiří Hodinka, tel.: 776 615 478, e-mail: jiri.hodinka@gmail.com 
Předseda svazku: Ing. Lukáš Vlček, tel.: 777 334 124, e-mail: starosta@mestopacov.cz 

 

 

K rukám starost(k)y, místostarost(k)y 
V Pacově dne 20.12.2017 

 
Žádost o uveřejnění informačního dokumentu SOM Stražiště na úřední desce 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
Vážená paní místostarostko, vážený pane místostarosto, 
 
tímto dopisem bych Vás chtěl požádat o uveřejnění informací o schváleném rozpočtu Svazku obcí 
mikroregionu Stražiště na rok 2018 a schváleném Střednědobém rozpočtovém výhledu Svazku obcí 
mikroregionu Stražiště na roky 2019 a 2020 na Vaší úřední desce obce, městysu či města. Tato žádost 
k uveřejnění vychází z povinnosti vyplývající ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších novel a předpisů. 
 
Výše uvedené dokumenty jsou vždy projednány Radou SOM Stražiště či Členskou schůzí SOM 
Stražiště a v plném znění jsou vždy k dohledání na webových stránkách SOM Stražiště. 
 
V této fázi je povinností SOM Stražiště schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý 
rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020 vhodným způsobem vyvěsit na internetových stránkách 
Svazku obcí mikroregionu Stražiště a dále pak na úředních deskách členských obcí podat informaci, 
kde je možné do výše uvedených dokumentů nahlédnout elektronicky a kde je uložená listinná podoba 
výše uvedených dokumentů (musí být uveřejněno jak na elektronické úřední desce, tak i na fyzické 
úřední desce) dle znění §39, odst. 7 zákona. Dobu uveřejnění informačního dokumentu o umístění 
výše uvedených dokumentů nastavte prosím do 31.3.2019, kdy předpokládáme nejpozdější termín pro 
schválení rozpočtu pro rok 2019 a i rozpočtového výhledu pro roky 2020 a 2021. 
 
Také bych Vás chtěl požádat o doložení potvrzení k vyvěšení informací k rozpočtovým opatřením, 
návrhu rozpočtu a návrhu rozpočtového výhledu SOM Stražiště e-mailovou formou potvrzující 
vyvěšení či odkazem na úřední desku. 
 
V případě, že nebude informace o umístění výše uvedených dokumentů uveřejněna na úředních 
deskách členských obcí SOM Stražiště, hrozí mikroregionu Stražiště správní delikt s výší sankce až 
do výše 1 mil. Kč při opakovaných pochybeních. 
 
Předem děkuji za Vaši spolupráci a vyvěšení informačního dokumentu. 
 
S pozdravem 
Bc. Jiří Hodinka, koordinátor SOM Stražiště 
Tel.: 776 615 478 
E-mail: jiri.hodinka@gmail.com 
 
Přílohy: 

1. Informace SOM Stražiště na úřední desku 
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