Povinně zveřejňované informace o obci Křeč
dle § 5 odst. 4 InfZ
1.

2.
3.

Název
Důvod a způsob založení

Organizační struktura

Obec Křeč
Obec Křeč jako základní územně samosprávný celek je
založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní
územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního
předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů.
.
Starosta obce
Místostarosta obce
Zastupitelstvo obce – 9 členů
-

4.
4.1

Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa

4.2

Adresa úřadovny
návštěvu
Úřední hodiny

4.3

pro

Kontrolní výbor – 3 členové
Finanční výbor – 3 členové

Rada obce – není zřízen
Příspěvkové organizace zřizované obcí
- nejsou zřízeny
Kontaktní údaje obce
Obecní úřad obce Křeč
Křeč čp. 95
394 95 Křeč
osobní Obecní úřad obce Křeč
Křeč čp. 95

Středa

19:00 - 21:00

pátek

19:00 - 21:00

4.4

Telefonní čísla

Obecní úřad
Starosta
Místostarosta
Odbor finanční

4.5
4.6
4.7

Čísla faxu
Adresa internetové stránky
Adresa e-podatelny

565492384
www.obeckrec.unas.cz
Ou.krec@worldonline.cz

4.8

Další elektronické adresy

Datová schránka: 375bnsc

565492384
602504006
724180171
565492384

5.

Případné platby lze poukázat

6.
7.
8.
8.1

IČ
DIČ
Dokumenty
Seznamy hlavních dokumentů

8.2

Rozpočet

0622154389/0800
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu
v úředních hodinách.
00248479
CZ00248479
Územní plán obce
Rozpočtový výhled obce
Program rozvoje obce
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
Více na http://www.obeckrec.unas.cz
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet obce na rok 2016
-

9.
10.

Žádosti o informace
Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

rozpočtové opatření č. 1
rozpočtové opatření č. 2
rozpočtové opatření č. 3
rozpočtové opatření č. 4
rozpočtové opatření č. 5
rozpočtové opatření č. 6
rozpočtové opatření č. 7
rozpočtové opatření č. 8

http:// www.obeckrec.unas.cz/zák.106/1999 Sb./
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce
v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního
úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou
podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce
(viz bod 4.8)
Odvolání:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze
podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení. Odvolání se
podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí
žádosti. O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže
nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl
vydat. Ten kdo o odvolání rozhoduje musí učinit ve lhůtě 15
dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti
rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však
podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u
příslušného soudu.
Stížnost:
Stížnost na postup vyřizování žádosti o informace může

podat žadatel:
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným
v§6
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14, odst 7 nebyla
poskytnuta informace, nebo nebylo vydáno rozhodnutí o
odmítnutí žádosti
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž by o
zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí
d) který nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti s poskytnutím
informace
Stížnost se podává písemně u povinného subjektu a to do 30
dnů ode dne doručení sdělení podle § 6,§14 odst. 5, písm. c)
nebo § 17 odst.3
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízený orgán o
stížnosti rozhodne do 15 dnů od dne, kdy mu byla
předložena.
Formuláře lze získat na obecním úřadě v úředních hodinách.

12.

Formuláře

13.

Popisy postupů - návody pro řešení https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/
životních situací
Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního
pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

14.
14.1

14.2

Vydané právní předpisy

Úplné znění právních předpisů je dostupné na
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Právní
předpisy
obce
jsou
dostupné
na
http://www.obeckrec.unas.cz/úřednídeska/vyhlášky obce/

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na
obecním úřadě.
15.

Úhrady za poskytování informací

15.1

Sazebník úhrad
informací

15.2
16.
16.1
16.2
17.

za

poskytování Obecní úřad Křeč je oprávněn požadovat úhradu nákladů
spojených s vyhledáváním informací
Výše úhrady: 25,00 Kč za každou započatou čtvrthodinu
práce spojenou s vyhledáváním informací
2,00 Kč za každý list pořízené kopie
+ doručovací náklady - poštovné
Usnesení nadřízeného orgánu o výši Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud
úhrad za poskytnutí informací
přijata.
Licenční smlouvy
Žádné nejsou
Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dostupný zde.
Výhradní licence
Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu
o poskytnutí výhradní licence.
Výroční zpráva podle zákona Výroční zpráva za rok 2016.
č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2015.
Více. http://www.obeckrec.unas.cz/zák.106/1999 Sb./

