Obec Košetice
394 22 Košetice čp. 146
IČO: 00248444
tel., fax: 565498119
www.kosetice.cz

Povinně zveřejňované informace obce Košetice
1. Název

OBEC KOŠETICE,
394 22 KOŠETICE 146
2. Důvod a způsob založení
ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek,
který je vymezen hranicí území obce.
§ 2(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních
vztazích
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů;
při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních
předpisech.
3. Organizační struktura
http://www.kosetice.cz/struktura%2Dobecniho%2Duradu/d-52/p1=55
Starosta
Ing. Blanka Veletová
Místostarosta
Josef Šedivý
Zastupitelstvo – 9 členů
 Kontrolní výbor – 4 členové
 Finanční výbor – 3 členové
Příspěvkové organizace zřizované obcí


ZŠ a MŠ Košetice.

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Obec Košetice
394 22 Košetice čp. 146

Obecní úřad Košetice
394 22 Košetice čp. 146

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Košetice
394 22 Košetice čp. 146
Obecní úřad Košetice
394 22 Košetice čp. 146

4.3. Úřední hodiny
4.3 Úřední hodiny
Po 8,00 - 15,00 hodin
Út 8,00 - 15,00 hodin
St 8,00 - 16,30 hodin
Čt 8,00 - 15,00 hodin
Pá 8,00 - 14,00 hodin
4.4. Telefonní čísla
pevná linka: 565498117, 565498119
starosta: 724180812
místostarosta: 603 885 081
4.5. Čísla faxu
565498119

4.6. Adresa internetové stránky
www.kosetice.cz
4.7. Adresa e-podatelny
ID datové schránky: h5hbdje
4.8. Další elektronické adresy
obec@kosetice.cz
5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu:

6300004297 kód banky:7940

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, pobočka Pelhřimov, Růžová 84
6. IČO 00248444

7. DIČ CZ00248444
8. Dokumenty
8.1.
Seznamy hlavních dokumentů http://www.kosetice.cz/dsp/p1=59
8.2.
Rozpočet :
http://www.kosetice.cz/rozpocet%2Dobce/ds-1003/archiv=0&p1=59
9. Žádosti o informace
Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
Adresa: Obec Košetice, 394 22 Košetice čp. 146
Telefon: 565498117, 565498119
Email:
obec@kosetice.cz
ID datové schránky: h5hbdje

Žádosti lze podat: ústně, písemně, emailem či datovou schránkou
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: Obec Košetice, 394 22 Košetice čp. 146
nebo na email: obec@kosetice.cz
nebo datovou schránkou, ID: h5hbdje

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného
subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na
žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech:
Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně v kanceláři obecního úřadu nebo
poštou na adresu:
Obecní úřad .Košetice , Košetice čp. 146, 394 22 Košetice.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15
dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V
odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno),
který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální
formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
Běžné formuláře lze získat v kanceláři obecního úřadu: Obecní úřad .Košetice , Košetice čp.
146, 394 22 Košetice.
(Ostatní formuláře na pověřeném úřadě města Pelhřimov)

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Informace o řešení životních situací na Portálu veřejné správy
https://portal.gov.cz/portal/obcan
14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění
Úplné znění právních předpisů je dostupné na
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
14.2.
Vydané právní předpisy
Přehled právních předpisů vydaných obcí – Obecně závazné vyhlášky, nařízení
http://www.kosetice.cz/vyhlasky%2Da%2Dnarizeni/ds-50/p1=57
15. Úhrady za poskytování informací
15.1.Sazebník úhrad za poskytování informací
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na
základě
žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za
poskytnutí informace
stanoví podle podkladů poskytnutých pracovníkem
vyřizujícím žádost vedoucí odboru (v
rámci jehož odboru je informace poskytována)
dle sazebníku. Je-li předpokládaná
nákladovost zpracování dotazované informace
nižší než 300,- Kč, je poskytnuta bezplatně.

15.2.

Mzdové náklady

30 Kč

Za každou započatou
čtvrthodinu práce zaměstnance
spojené s vyhledáváním a
vyhotovením informace

Tiskové náklady

2 Kč

Za každý list pořizované
fotokopie formátu A4

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
(Usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ v případě odvolání nebo stížnosti.)
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

15.1.

Licenční smlouvy
Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
http://www.kosetice.cz/vismo/isvs.asp?id_org=7075&p1=1095




Další povinně zveřejňované informace
o Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté
informace http://www.kosetice.cz/vismo/isvs.asp?id_org=7075&p1=1095
Ochrana osobních údajů
Pro účely zajištění výkonu funkce pověřence, byl pro ochranu osobních údajů v souladu s
obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenován: Svazek obcí mikroregionu
Stražiště, se sídlem Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 70968721, email:
jiri.hodinka@gmail.com, tel: 776 615 478, ID datové schránky hquh3w5. Výkon činnosti
bude v rámci Svazku obcí mikroregionu Stražiště prováděn pracovníky: Bc. Jiří Hodinka,
Martin Carda




OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Formulář žádosti k osobním údajům

