OBEC OŠELÍN

OBECNÍ ÚŘAD
Ošelín 36, 349 01 Stříbro
Mob.: +420 602 484 477 ,
email: starosta@oselin.cz ; administratorobce@oselin.cz
IČ: 00573612

Výroční zpráva Obce Ošelín
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů za rok 2014
Tato výroční zpráva je zpracována v souladu s ust. § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a hodnotí období od 1.
ledna 2014 do 31. prosince 2014.
a) Počet podaných žádostí o informace:
V roce 2014 bylo Obecnímu úřadu Ošelín podáno 6 písemných žádostí o poskytnutí informací
s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žádostí doručenou dne 26. 2. 2014 byly žádány informace o ceně výřezu plevelných dřevin
okolo hřbitovní zdi a okolo cesty v lesíku před hřbitovem, kolik tímto obec utržila za palivové
dříví a štěpku z odpadu. Dále kolik obec utržila za palivové dříví a štěpku z výřezu v lesíku
před hřbitovem v letech 2011, 2012 a 2013. Který lesní hospodář označil ke kácení stromy
v lesíku u hřbitova v letech 2011, 2012, 2013. Žádosti bylo v celém rozsahu vyhověno –
informace byla poskytnuta dne 12. 3. 2014.
Žádostí doručenou dne 26. 2. 2014 byly žádány informace od kterého data, nemá obec
lesního hospodáře a zda byla obec nějakým způsobem postižena za nedodržování lesního
zákona – absence lesního hospodáře a zda byla obci Ošelín uložená finanční pokuta. Dále
bylo dotazováno, ke kterému datu si obec zajistí nového lesního hospodáře. Jak se odborný
lesní hospodář jmenuje a kde sídlí. Žádosti bylo v celém rozsahu vyhověno – informace byla
poskytnuta dne 12. 3. 2014.
Žádostí doručenou dne 5. 3. 2014 byly žádány informace, zda byly finanční prostředky
z dotací či obecní pokladny, za něž byly opraveny kapličky v Lobzích, Plezomu a Horním
Plezomu vynaloženy účelně a hospodárně. Kolik m3 dřeva bylo zakoupeno na vybudování –
opravu stavidla rybníku v osadě Lobzy. Kolik m3 z tohoto dřeva bylo použito. Kolik korun
stálo zakoupené dřevo určené na opravu stavidla. Kolik stála socha pro Lobzy, kdo ji zaplatil,
kde se socha nalézá a proč není v Lobzích. Kolik stála rybí násada vypuštěná do obecních
rybníků v letech 2011, 2012 a 2013. Kolik korun obec utržila prodejem těchto ryb nebo
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rybářských lístků v letech 2011, 2012 a 2013. Kolik m3 pitné vody bylo spotřebováno v roce
2011, 2012 a 2013 z vodovodu u hřbitova v Ošelíně, kolik korun obec platila za 1m3, ke
kterému datu byl vodoměr vodovodu odpojen od sítě. Kolik korun zaplatila obec za
vybudování vrtané studny u hřbitova v Ošelíně, jak je vrt hluboký, jaký má vrt průměr a kolik
m3 vody je ve vrtané studni k dispozici. Kolik korun stálo vyčištění a oprava studny v osadě
Plezom a zda je studna umístěna na obecním pozemku. Kolik zaplatila obec Ošelín za výměnu
travnatých cestiček za pískové na hřbitově v Ošelíně a odkud se písek na hřbitov vozil. Kolik
stálo vybudování posilovny v kulturním domě a kolik stálo její vlastní vybavení. Kolik stálo
vybudování zastřešení dvora kulturního domu č. p. 6, kolik m3 řeziva bylo na tuto stavbu
zakoupeno a kolik stálo. Kolik běžných metrů střešních latí bylo na tuto stavbu zakoupeno a
kolik stál jeden běžný metr. Kolik zaplatila Obec Ošelín v roce 2010,2011,2012 a 2013 za
elektrickou energii a za jistič v tehdejší radnici, nyní kulturní dům č. p. 6. Platila v tomto roce
obec Ošelín elektrickou energii za obchod i hostinec a kolik. Kolik zaplatila obec Ošelín v roce
2010, 2011, 2012 a 2013 za odběr pitné vody a vodoměr v tehdejší radnici, nyní kulturní dům
č. p. 6, platila i v těchto letech odběr pitné vody za obchod a hostinec. Kolik zaplatila obec
Ošelín za výměnu elektrického topení v kulturním domě č. p. 6 v Ošelíně za ústřední topení
na pevná paliva. Kolik stál nový kotel na uhlí s příslušenstvím. Kdo a na základě jaké studie či
posudku rozhodl o instalaci ústředního topení. Kolik obec Ošelín zaplatila za uhlí
s příslušenstvím v topné sezóně 2012 – 2013 a 2013 – 2014. Kolik zaplatila obec Ošelín za
opravu a nový kotel ústředního topení v budově č. p. 36. Žádosti bylo v celém rozsahu
vyhověno – informace byla poskytnuta dne 26. 3. 2014.
Žádostí doručenou dne 5. 3. 2014 byly žádány informace, jakou cenu platí obec Ošelín od 1.
1. 2014 za odvoz a uložení 1t netříděného odpadu fi. Ekodepon. Kolik trvale hlášených a
majitelů rekreačních chat na území obce Ošelín uhradilo celý předepsaný poplatek za svoz
komunálního odpadu do 31. 1. 2014. Kolik vinět na svoz odpadu bylo v roce 2014 vydáno.
Kolika domácnostem byla vydaná i druhá viněta. Kolik si obec účtuje za tyto druhé viněty. Je
poplatek 400,- Kč za osobu nebo za 110 l popelnici. Kolik majitelů rekreačních objektů
dostalo v roce 2014 vinětu na svoz odpadu. Kolik popelnic a kontejnerů je z obce Ošelín a
přilehlých obcí při jednotlivých svozech odváženo. Jak počítá firma Ekodepon váhu nebo
počet popelnic a jak obec Ošelín kontroluje správnost fakturace. Jak bude počet vyvezených
popelnic kontrolován v létě. Proč nebyly pro Ošelín zavedeny půlroční etikety. Proč v obecně
závazné vyhlášce č. 1/2014 obce Ošelín, není výslovně uvedeno, jaký odpad se nesmí do
nádob na netříděný komunální odpad vhazovat. Proč v ní není uvedeno, že bude tyto nádoby
kontrolovat a podle zákona budou tyto přestupky postihovány. Kolik tun netříděného
komunálního odpadu vyvezla a skládkovala fi. Ekodepon pro obec Ošelín v prvním, druhém,
třetím a čtvrtém čtvrtletí r. 2013 a kolik si za tuto činnost účtovala. Žádosti bylo v celém
rozsahu vyhověno – informace byla poskytnuta dne 26. 3. 2014.
Žádostí doručenou dne 26. 3. 2014 byly žádány informace, jaká škoda vznikla obci na její
obecní komunikaci, kterou způsobily nákladní automobily odvážející pokácené dřevo z lesa
za Plezomem v prosinci 2013 a lednu 2014. Kolik musela obec Ošelín zaplatit znalci, který
škody vyčíslil. Kolik palivového dřeva dostala obec Ošelín jako kompenzaci za způsobené
škody. Jaká škoda vznikla provozem těchto automobilů na nemovitosti paní Heimlichové a
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pana Šefčíka v Plezomu. Kolik palivového dřeva dostala paní Heimlichová a pan Šefčík jako
odškodnění za škodu na nemovitosti. Jak vysoké odškodnění dostane obec Ošelín od firmy,
která škody způsobila. Jakým způsobem tato firma obci Ošelín škodu nahradí. Má obec
s touto firmou uzavřenou smlouvu o výši a způsobu odškodnění. Jak se jmenuje a kde sídlí
advokát, který zastupuje obec Ošelín. Kolik kubíků dřeva bylo odcizeno a z kterého lesa. Jak
vysoké sponzorské dary dostala obec Ošelín od fi. Matagro a dostala obec tyto dary i v roce
2011, 2012 a 2013. Žádosti bylo v celém rozsahu vyhověno – informace byla poskytnuta dne
26. 3. 2014.
Žádostí doručenou dne 1. 12. 2014 byly žádány informace, kolik obec Ošelín zaplatila za
instalaci a opravu nových svítidel veřejného osvětlení u cesty od kostela ke hřbitovu. Kolik
obec zaplatila v minulých letech za strojní úpravu a opravu krajnic silničního obchvatu obce
Ošelín. Kolik obec zaplatila za vypracování studie o silničním obchvatu. Kolik obec Ošelín
prodala betonových panelů a kolik tímto utržila. Kdy budou v bytech v bytovém domu čp. 91
a 92 instalovány vodoměry a měřiče spotřebovaného tepla. Kolik si obec Ošelín účtuje za
1m2 a měsíc jako nájemné bez ostatních poplatků. Kolik m2 obytné plochy mají jednotlivé
byty. Kdo za obec Ošelín povolil založení skládky odpadu na pozemku p. č. 413/2. Který státní
orgán povolil založení a provozování skládky odpadu na pozemku p. č. 413/2. Komu odpad
na p. č 413/2 patří, kdo ho tam navozil a kolik obec Ošelín dostává měsíční nájem od majitele
odpadu. Kolik bude obec Ošelín vyplácet jako mzdu starostovi a místostarostům. Jaké pevné
úřední hodiny si tito funkcionáři stanovili pro styk s veřejností. Kolik tun směsného
netříděného odpadu bylo z obce Ošelín odvezeno a skládkováno fi. Ekodepon v prvním,
druhém, třetím a čtvrtém čtvrtletí 2014 a kolik za toto bylo fakturováno. Kolik obec Ošelín
vybrala na poplatcích za svoz a skládkování komunálního odpadu od trvale hlášených občanů
a od majitelů rekreačních objektů. Kolik trvale hlášených občanů měla obec Ošelín k 1. 1.
2014, kolik 1. 7. 2014 a kolik k 10. 10. 2014. Žádosti bylo v celém rozsahu vyhověno –
informace byla poskytnuta dne 17. 12. 2014.
b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Žádná žádost o poskytnutí informace nebyla odmítnuta.
c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Žádné odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu nebylo podáno.
d) Opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informaci a
přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
Žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti povinného subjektu o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace nebylo vedeno. Povinnému subjektu tak nevznikly
Obecní úřad Ošelín
Ošelín 36, 349 01
Stříbro

IČ:
00573612

Kontakt:
starosta@oselin.cz
administratorobce@oselin.cz
http:// www.oselin.cz

3

tel.: 603 742 144

mob.: 602 484 477

žádné náklady v souvislosti se soudními řízeními.
e) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:
Žádné výhradní licence nebyly v tomto období poskytnuty.
f) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení:
Žádné stížnosti podle § 16a zákona nebyly podány.
g) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Do výroční zprávy nejsou zahrnuta podání, která nejsou žádostí ve smyslu § 14 odst. 2
zákona (není uvedeno, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb.). Do výroční zprávy také nejsou zahrnuty dotazy učiněné osobně, telefonicky či
jinou formou, ačkoliv se jedná o operativní a jednoznačně převažující způsob získávání
informací. Žadatelům byly průběžně poskytovány také informace, které se sice nevztahují
k působnosti povinnému subjektu, ale jsou povinnému subjektu známy a jejich poskytnutí
nebránilo žádné omezení.
Aktivní zveřejňování informací povinného subjektu bylo prováděno s využitím úřední desky
obecního úřadu a dalších informačních tabulí a prostřednictvím webových stránek.
V Ošelíně dne 8. 6. 2015

……………………..
Jiří Šefčík
starosta obce
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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