Obecní úřad Líšťany
PSČ: 330 35

okr. Plzeň - sever

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2014
Žádost č. 2
Obecní úřad Líšťany (dále jen „Úřad“) obdržel dne 4.6. 2014 od ENIF - Evropského
nadačního integračního fondu ENIF (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel požadoval poskytnutí informací:
1. Žádáme o sdělení kolika subjektům, spadajícím do území, ve správě Obecního úřadu
Líšťany, byla udělena výjimka z obecně závazné vyhlášky č. .6/2010 ze dne 9.12.2010
a z obecně závazné vyhlášky č.1/2012 ze dne 12.12.2012. Žádáme o uvedení identifikace
subjektu, výši poplatku určeného vyhláškou, na který byla udělena výjimka a důvod
udělení výjimky tj. proč subjekt neměl povinnost tento poplatek hradit za roky 2011,
2012 a 2013.
2. Žádáme o sdělení, jaká celková částka poplatků byla vybrána od subjektů v chatové
oblasti Těchoděly, vycházející z povinnosti určené obecně závaznou vyhláškou č.6/2010
ze dne 9.12.2010 a obecně závazné vyhlášky č.1/2012 ze dne 12.12.2012 za roky 2011,
2012 a 2013.
3. Žádáme o sdělení kolik sběrných nádob na odpad je umístěno v chatové oblasti
Těchoděly a na jakých pozemcích jsou tyto umístěny.
4. Žádáme o sdělení kolik činil celkový náklad na likvidaci odpadu z chatové oblasti
Těchoděly, kolik tun odpadu bylo likvidováno a specifikaci druhu odpadu za roky 2011,
2012 a 2013.
5. Žádáme o sdělení informace kdo a na základě jakého rozhodnutí umístil v měsíci červnu
2014 dopravní značení na asfaltové přístupové cestě z obce Lipno k chatové oblasti
Těchoděly. Jaký byl rozpočet této investiční akce.
6. Žádáme o sdělení položkového seznamu výdajů na údržbu a opravy na asfaltové
přístupové cestě z obce Lipno k chatové oblasti Těchoděly za roky 2011, 2012 a 2013.
7. Žádáme o sdělení položkového seznamu všech výdajů z rozpočtu obce Líšťany a to za
výdaje jednotlivě převyšující částku 5.000,- Kč s uvedením data, účelu, výše, určení kdo
výdaj schválil nebo podle kterého rozhodnutí zastupitelstva byly tyto prostředky
z rozpočtu obce uvolněny.
8. Žádáme o sdělení informací o všech podaných žádostech o dotaci, které podával Obecní
úřad Líšťany v letech 2011, 2012 a 2013 s určením komu byla žádost podána, název
projektu nebo účel, v jaké výši bylo žádáno, zdali byla dotace přidělena a v jaké výši.
9. Žádáme o kopie zápisů z jednání kontrolní komise a finančního výboru za roky 2011,
2012 a 2013.
Požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:
K bodu 1.
Za roky 2011, 2012 a 2013 nebyla udělena žádný výjimka z obecně závazné vyhlášky
č. 6/2010 ze dne 9.12. 2010 a z obecně závazné vyhlášky č.1/2012 ze dne 12.12. 2012, neboť
v příslušných vyhláškách žádná výjimka upravena není.
K bodu 2.
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Za roky 2011, 2012 a 2013 byla vybrána od subjektů v chatové oblasti Těchoděly vycházející
z povinnosti určené obecně závaznou vyhláškou č.6/2010 ze dne 9.12.2010 a obecně závazné
vyhlášky č.1/2012 ze dne 12.12.2012 celková částka ve výši 445 560,- Kč.
K bodu 3.
V chatové oblasti Těchoděly jsou umístěny 3 ks sběrných nádob na odpad, ty jsou umístěny
na pozemcích p.č. 398/1 a 285/4 v k.ú. Těchoděly.
K bodu 4.
Obec Líšťany nevede evidenci objemu a celkových nákladu na likvidaci odpadu
z jednotlivých chatových oblastí, ale pouze eviduje celkové náklady na likvidaci odpadu ze
všech chatových oblastí. Celkové náklady na likvidaci odpadu ze všech chatových oblastí za
roky 2011, 2012 a 2013 činily 867 261,- Kč. Celkem bylo likvidováno 323,58 t odpadu
a jednalo se o směsný komunální odpad.
K bodu 5.
Přístupová cesta z obce Lipno k chatové oblasti Těchoděly je vedena jako účelová
komunikace a obec Líšťany, správce komunikace umístěním dopravního značení v měsíci
červnu 2014 varovala před možným nebezpečím vyplývajícím z technického stavu
komunikace. Náklady na pořízení dopravních značek činily částku ve výši 8 598,- Kč a tyto
jsou ve vlastnictví obce Líšťany. Dopravní značení je umisťováno dle potřeb na jednotlivé
komunikace, jejímiž správci je obec Líšťany.
K bodu 6.
Za roky 2011, 2012 a 2013 byly výdaje na údržbu a opravy na asfaltové přístupové cestě
z obce Lipno k chatové oblasti Těchoděly ve výši 39 900,- Kč za sekání travních ploch.
Náklady za zimní údržbu komunikace nelze vyčíslit, protože se jedná o běžnou pracovní
náplň zaměstnanců obce.
K bodu 7.
Dle uvedené žádosti nelze specifikovat rozsah požadované informace. Nicméně sdělujeme, že
veškeré výdaje obce Líšťany schvaluje zastupitelstvo obce při projednávání a schvalování
rozpočtu obce, který je vždy předem řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Stejně
tak je zveřejňován i závěrečný účet obce Líšťany.
K bodu 8.
Obecní úřad Líšťany v letech 2011, 2012 a 2013 nepodal žádnou žádost o dotaci.
K bodu 9.
Kopie zápisů z jednání Kontrolního výboru v rozsahu 14 stran a kopie zápisů z jednání
Finančního výboru v rozsahu 33 stran za roky 2011, 2012 a 2013 jsou přílohou.
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