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OBEC JINDŘICHOV
r-sč

793 83, OKRES BRV TÁL

č.j. 399/2013
V Jindřichově dne I I. února 2013

Výroční zpráva
za předcházející kalendářní rok o činnosti
v oblasti poskytování informací dle zákona Č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Zákon Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ( § 18 odst. 1), ukládá povinným subjektům
zveřejnit do I. března údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející rok.
Obecní úřad Jindřichov se při poskytování informací řídí směrnicí Č. 1/2004 - Zásady pro poskytování
informací pro Obecní úřad Jindřichov. Tyto zásady schválila Rada Obce Jindřichova dne 15. března 2004,
usnesením Č. 109/28 a které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2004, ve které se blíže rozvádí a upravuje
podle konkrétních podmínek obecního úřadu ustanovení zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Zákon č. 106/1999 Sb., § 18, odst. 1:
I. Poskytování ústních informací
Ústní informace se neevidují, jsou vyřizovány průběžně jednotlivými úseky Obecního úřadu Jindřichov.
II. Poskytování písemných informací
a) Počet podaných žádostí o informace
V roce 2012 byly Obci Jindřichov

podány 2 písemné žádosti o podání informace.

Žádosti o informaci vyřizoval:

starosta obce

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

o

c) Opis podstatných

bez rozsudku

částí rozsudku soudu:

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování
údajů:
Zákon

Č.

soudu

zákona č. 106/1999 Sb., bez uvádění osobních

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je dodržován, sankce nebyly uděleny.

e) Další informace vztahující

se k uplatňování

zákona č. 106/1999 Sb.

Informace byly žadatelům poskytovány v termínech stanovených zákonem.
Písemné žádosti o informace jsou evidovány na úseku správního referenta.
Dle § 5 odst. 2 zákona Č. 106/1999 Sb., bude výroční zpráva zveřejněna prostřednictvím internetu na
webových stránkách obce a na úřední desce Obecního úřadu Jindřichov.
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Obecnf úřad JIND~IChl V
793 83 .nndřtcnov 58
Telefon: 554 641 744
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Krnov

E-mail: ou.jindrichov@krnovsko.cz
Číslo účtu: 4825-77110100

EVIDENCE PÍSEMNÝCH ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poř. č.

Datum podání

Č.j.

Předmět žádosti

Označení žadatele •

1.

25.01.2012

1132012012/PI

Žádost o podání zprávy - Investiční plány obce na
rok 2013 (resp. seznam stavebních projektů)

Business Media CZ, s.r.o., 15000
Praha 5, Nádražni 32

2.

11.12.2012

21361112012/PI

Místně příslušné orgány ve vztahu k našemu
orgánu územní samosprávy

Pan David Horák, 67961 Letovice,
Albína Krejěiho 14

Bednaříková Šárka
pracoval:

• U fyzických osob se uvede jméno, příjmení a bydliště, u právnických osob název a sídlo.
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poskytnutí informace

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.tn·bSEC
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dia CZ, s. r. O., IČ: 28473531, Nádražní 32, Praha S, 15000,
osobou: Simona Straková, ISTAV, 225351635

Adresa sídla:
Business Media CZ, s. r.
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Nádražní 32, Praha 5, 15000

podporu stavebníků v ČR.V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních
plánů měst a obcí pro rok 2012. Z tohoto důvodu Vás prosíme o

zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů,
které jsou plánovány městem/obcí

na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných

veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Způsob poskytnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na ID: qb3cdfg

V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Děkujeme za spolupráci.

V Praze dne 12. 1. 2012
Sim ona Straková
ISTAV - research
12.1.2012

manager

Business Media CZ, s. r. o.
A DOCUgroup Com pany
NádraŽllí 32

Sirrona Straková

15000-Prat185
Tel.: +420 225 351635

E -m €IiI: sim on a .strak ova@bm c:rech. cz
VVeb vwwv.bmczech.cz
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Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ,s. r. o. a její projekt ISTAV, určený na
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OBECNI URAD JINDRICHOV
PSČ 793 83 OKRES BRUNTÁL

ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAlL:
DATUM:

Poskytnutí

32012012
Vlastimil Adámek
554641 129
554631347
ou.jindrichm
a krnO\sko.C7
30.01.2012

Bu iness Media CZ, s.r.o
Nádražní 32
150 00 - PRAHA 5

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní, na základě Vaší žádosti ze dne 25.01.2012 Vám podávám informaci o
připravovaných investičních akcích, které má obec zájem realizovat v roce 2012, respektive
v dalších následujících letech.
1. Kanalizace" ČOV a kanalizace obce Jindřichov II. etapa" v současné době v měsíci lednu
proběhlo výběrové řízení a po uplynutí lhůty pro odvolání dojde k podpisu smlouvy se
zhotovitelem stavby. Posléze k podpisu smlouvy se SFŽP o financování celého projektu.
Následně asi v měsíci červnu roku 2012 dojde k zahájení realizace projektu s termínem
dokončení říjen 2014. Jedná se o kombinaci gravitační a tlakové kanalizace v délce 14, 7 km
s předpokládanými rozpočtovými náklady 109 mil. Kč bez DPH.
2. Hasičská zbrojnice - obec má zpracovanou projektovou dokumentaci a v letošním roce
podá žádost o financování v rámci vhodného dotačního titulu.
Projekt řeší rekonstrukci hasičské zbrojnice v následujícím rozsahu:
- rekonstrukce střechy
- fasáda objektu, včetně zateplení
- přístavba dílny a zázemí
- odvodnění objektu do kanalizace povrchových vod
- úprava zpevněných ploch
Celková rozpočtovaná částka 2 mil Kč, termín výběrového řízení a financování projektu není
v současné době blíže určen. Rozpočet v případě zajištění fmancování bude schválen v 2. pol.
roku 2012.
3. Rekonstrukce sakrálních staveb. Připravená projektová dokumentace s předpokládaným
rozpočtem 1,4 mil. Kč, fmancování a organizační záležitosti ve vztahu k tomuto projektu
proběhnou obdobně jako v případě projektu hasičské zbrojnice.
4. Rekonstrukce základní školy. V rámci celkové rekonstrukce základní školy připravuje obec
její dokončení poslední etapou a t.j. výměna oken a dveří se zajištěním zateplení pláště
budovy s konečnou fasádou.

Telefon: 554 641 744
Bankovní spojeni: KB, as. Kmov

Fax: 554641347
Č. Ú. 4825771/0100

E-mail.ou.jindricho\((krno\ko.cz
Web: obecjindrichov.cz

Realizace projektu rovněž závisí na přiznáni dotace a zajištění finančních prostředků v rámci
spoluúčasti obce. Termín realizace v průběhu roku 2012 včetně vyhlášení výběrového, řízení
na dodavatele. Předpokládaná cena realizace cca 7 mil. Kč dle rozpočtu.
V případě potřeby dalších informací je obec připravena neprodleně s Vámi spolupracovat. '

S pozdravem

Vlastimil

Al::k'

starosta

Obec JINDŘICHOV
79 s:;.... I ,dřlC ov 58
.c 00296074
••• \J oJ

Telefon: 554641 744
Bankovní spojení: KB, a.. Kmov

Fax: 551641 347

Č. ú. 4825771/0100

E-mail.ou.jindricho\-lIkmmsko.cz
Web: obecjindrichov.cz

Moje státní správa.cz
Příjemce:
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03. 12. 2012

Orgán územní samosprávy
(doručení hromadnou kopií)
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V Letovicích, 1.12.2012

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Předmět:

Vážený pane, Vážená paní

adresuji tímto Vašemu orgánu územní samosprávy žádost o informace
jen "zákon"). Vzhledem k obecné povaze žádaných informací,
tato žádost adresována bez formálního

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále

a rozsahu kontaktovaných

uvedení adresáta. Náležitost identifikace

ust. §14 odst. 2 zákona je poté splněna zasláním této žádosti na příslušnou podatelnu

Žádám o poskytnutí

informací

v následujícím

orgánů (celá ČR), je

povinného

daného subjektu.

rozsahu:

Část první
Úplný název Vašeho orgánu územní samosprávy
Vaše PSČ
Další PSČ, která spadají pod Váš orgán územní samosprávy - přidružené

obce

Část druhá - Místně příslušné orgány ve vztahu k Vašemu orgánu územní samosprávy
Příslušný finanční úřad
Příslušný úřad práce
Příslušný katastrální

úřad

Příslušný soud
Příslušná služebna Policie ČR
Příslušné státní zastupitelství
Příslušný hasičský záchranný sbor (profesionální)
Spádová nemocnice
příslušná pobočka ČSSZ
Příslušná hygienická stanice
Příslušná pobočka SZPI
Příslušný celní úřad
Příslušný krajský úřad (prosím vynechejte,

pokud je Váš orgán krajským úřadem)

Přičemž pro instituce druhé části stačí uvést jejich úplný název a místo.
např. Obvodní státní zastupitelství

pro Prohu 4, Proho 10

subjektu ve smyslu

.a.

Moje státní správa.cz
Vzor odpovědi

Název orgánu:

Městský úřad Nový Jeníkov

PSČ:

12345

Spádová PSČ:

23456,34567,45678,56789

Místně příslušné instituce:

Finanční úřad:

Finanční úřad pro Prahu 1, Praha 1

Úřad práce:

Úřad práce ČR - krajská pobočka pro hl. m Praha, Praha 3

Katastrální úřad:

Katastrální

úřad pro hl. m. Praha, katastrální

pracoviště

Praha, Praha 8

apod.

Odpověď na tuto žádost, prosím, adresujte elektronicky

na adresu mojestatnisprava@gmail.com,

nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne přijetí této žádosti ve smyslu ustanovení
Tato žádost je o dvou (2) stranách.

S pozdravem
David Horák, nar. 20.4.1993
Albína Krejčího 14
67961 Letovice

a to

§14 odst. 5 písmo d) zákona.

OBECNÍ ÚŘAD JINDŘICHOV
Jindřichov čp. 58
PSČ 793 83. OKRES BRUNTÁL
VA EZ AČKA
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:

IDDS:
E-MAlL:
DATUM:

Pan David Horák

3611/2012
Vlastimil Adámek
554641 744,724 180356
554631 347
79dbds5
ou.jindrichov@krnovsko.cz
11. prosince 20 I2

Albína Krejčího 14

679 61 Letovice

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1990 Sb.,
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti dle výše uvedeného
rozsahu:

zákona Vám poskytujeme

informace

v požadovaném

část první
název orgánu:
PSČ:

Obecní úřad Jindřichov
79383

část druhá
příslušný
příslušný
příslušný
příslušný
příslušná
příslušné
příslušný
spádová
příslušná
příslušná
příslušná
příslušný
příslušný

Vlas'

finanční úřad:
úřad práce:
katastrální úřad:
soud:
služebna Policie ČR:
státní zastupitelství:
hasičský záchr. sbor:
nemocnice:
pobočka Č SZ:
hygienická stanice:
pobočka SZPI:
celní úřad:
krajský úřad:

Finanční úřad Krnov
Úřad práce, Krajská pobočka V Ostravě, KM Město Albrechtice
KÚ Krnov
OS V Bruntále, pobočka v Krnově
Město Albrechtice
SZ v Bruntále
HZ Krnov
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
Č SZ Bruntál
H Bruntál
SZPIOlomouc
CÚ Ostrava
KÚ Moravskoslezský v Ostravě

.

starosta

Obecnr úřad JINDf{ICHOV
79383 Jindfichov 58 4

Telefon: 554 641 744
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Fax: 554 631 347
Číslo účtu: 4825-771/0 I00

E-mail: ou.iindrichovía).krnovsko.cz
Web: www.obecjindrichov.cz

