Výroční

zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném prístupu k informacím, podle
kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací predkládat
zákonem stanovené údaje, predkládá obec Vidče tuto ,,Výroční zprávu za rok 2012".

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)

počet písemně

podaných žádosti o informace
2
vydaných rozhodnutí o odmítnuti žádosti
o
počet podaných odvolán i proti rozhodnuti
o
opis podstatných části každého rozsudku soudu, ve věci ----prezkoumánl zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
ooskytnutí informace
prehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními ---rízenlmi o právech a povinnostech podle tohoto zákona
včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na
právní zastoupení:
poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti ------poskytnutí výhradní licence
počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů -----jejich podán í a stručný popis způsobu ieiich vvrrzenl
další informace vztahuiící se k uplatňováni zákona:
-------počet

Dle§ 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finančn í
úhradu , a to do výše, která nesmí presáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.
Výše úhrady za poskytován í informací za písemně podané žádosti činí : O Kč
Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnuti informace vyřízeny bezprostredně s
žadatelem ústní formou , nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.
Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
součástí výročn í zprávy o poskytnutí informací.
Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím kamenné
úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úrední desky v rámci webových stránek,
hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby .

Výroční

zpráva bude zveřejněna na kamenné úřední desce obecního úradu a v elektronické podobě
na webových stránkách obce.

Ve

Vidči

dne 27.2.2013

Povinně zveřejňované
podle zákona
Na

základě§

č.

informace

106/1999 Sb.

5, odst. 1. a 2 zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném
k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

přístupu

zveřejňuje

Obec

Vidče

následující informace:

1 . L'plný oficiální názc, poYinného subjektu.

Obec Viděe
756 53 Vidče 96

2. Duvod a způsob založe.ní povumcho subJckru. , četně podmínt:k a pnnctpu, za ktc:n ch
provozuie ·vo11 čmnost

Obec Vidče jako územní samosprávná jednotka vznikla v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Je základním územním samosprávním
společenstvím občanů, veřej noprávní korporací. Posláním obce je zajištění veřejné správy na
svém území (samosspráva obce) , výkon státní správy v územ.ním obvodu, za podmínek
stanovených zákkony (přenesená působnost) .

3 . Popis organizační struktury povinného subjekru.

4 . Kontakrrú poštovní adresa, tel, fax, ofioál.ní e matl.
Obecní úřad Vidče, Vidče 96, 756 53
tel: podatelna : 571 655 010, starosta 571655011,724180310
fax: 571655011
e-mail: starosta@vidce.cz, mistostarosta@vjdce.cz, matrika@vjdce.cz, ucetní@vidce.cz

Hodiny pro

veřejnost:

po,st.:8:00-17:00,

www.vidce.cz
út.,čt, pá.:8:00- 11:00 / v

době

přestávka

5 . Bankovní spoje111 pro plarby od n:řejnosti:
KB Rožnov pod

Radhoštěm

6. ldentífi.kační číslo orgaruzacL (IČO):
00304433

7. Daňové identifikač.ní číslo (DIČ)·

4120-851/0100

od 11:00-12:00 polední

Nejsme plátci DPH

8 . Dokumenty: - 8. 1 hlavní <lokLUrn:nt\. 8.~ n , zpočet

9

l\físro a

Rozpočty

obce :www.vidce.cz, Obecně závazné vyhlášky obce:www.vidce.cz

způsob,

Jak z1skat

příslušné

informace.

- osobně na obecním úředu - podatelna, starosta, místostarosta
- elektronicky pomocí e-mailové adresy
- poštou na adres : Obecní

úřad Vidče,

756 53

Vidče

96

Informace pro občany zabezpečují všichni zaměstnaci OÚ

1 ll . Kde lze p(ldat žádo · t
ro7hodnurí

či

stížnost, předložn ná, rh.

podnět či

jmé dožádání nebo obdržet

Předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze podat všem pracovníkti OÚ

Písemná podání též přímo u administrativní pracovnice OÚ
Rozhodnutí lze obdržet u pracovníka OÚ, který jej vydal, pouze však v případě, že nebylo dosud
odesláno.

1 1 . l\Iísto, lhúra a zpusob, kde lze podat opravný pro-;tiedek prou rozhodnuti puvmného
subJt'ktll a to včetně výslovného uvederu požadavku, které Jsou v této souvislosti kladeny na
žadatele, 1:1kuž 1 popis postupú a pravidel, která Je třeba dodržovat při těchto Člnnostech:
Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat administrativní pracovnici OÚ
Opravný prostředek lze podat písemně ,ústně do protokolu (u pracovníkti OÚ) nebo telegraficky,
takové podání je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do tří dnti

12

Název

příslušného formuláře

a zpusob a nusto, kde lze takový

formulář

získat.

l 3 . PopÍ:--\ postupu př.i vyfowvátÚ žá<losa
Lhtita pro poskytnutí informace počíná běžet dnem podání (dnem doručení obecnímu úřadu)
Požadované informace se poskytují dle platných norem {15 dnti)
V případě možnosti prodloužení výše uvedené lhtity (§14 odst.S) do 30 dnti.

1 4 . Přehled neJdúležitějšícb předpisu pro 1edná1ú a rozhodovárú O ·:
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, související právní předpisy, obecně závazné vyhlášky, další:
Portál

veřejné

správy, www.kr-zlinsky.cz

1 5 . Sazebník úhrad za poskvtO\ arn 1nfonnac1

Kopírování

formát A4 - jednostranná kopie

2,0 Kč

formát A4 - oboustranná kopie

3,0 Kč

formát A3 - jednostranná kopie

4,0 Kč

formát A3 - oboustranná kopie

5,0

Kč

dle platných tarif~ české pošty

Poštovné

1 6 . Licenční smlouvy : ---------------

17 . Vyročnízprávapodlezákonaé.106/1999 b
~
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Výroční

zpráva

www . vidce . cz

www . vidce . cz

~eznam dech rozpočtových, příspěvkových. zřízCJvaných, rizených a Jiných urgaruzací, ktt:n'·
1~ou ponnnvm ~ub1ektem zřízeny nebo JSOU Jak.koll prav1ddnc navazall\ na ro7 počet
po\'lnneho sub1ektu.
Základní škola

Vidče, příspěvková

organizace

Mateřská

škola Vidče, příspěvková organizace
Místní knihovna Vidče, rozpočtová organizace
Jednotka svazu dobrovolných
Tělovýchovná

jednota

Vidče

hasičQ

obce

