
Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

Obec Hořiněves

2. Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném
znění.  Obec byla zřízena ze zákona e.  367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně
samosprávný orgán.

Obec Hořiněves:
• je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní  celek,

který je vymezen hranicí území obce
• je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
• vystupuje  v  právních  vztazích  svým jménem a  nese  odpovědnost  z  těchto  vztahů

vyplývající
• 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
Obec spravuje  své  záležitosti  v  samostatné  působnosti.  Přitom se řídí  zákony  a právními
předpisy  (obecně  závaznými vyhláškami)  vydanými na základě  příslušných zákonů.  Obec
vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí
zákony,  právními  předpisy vydanými na  základě  zákonů,  usneseními  vlády a  směrnicemi
ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

3.1	Obecní	úřad

Starosta: Kuthanová Jana
Místostarosta: Pavlíková Helena
Předseda finančního výboru: Renata Festová
Předseda kontrolního výboru: Otakar Rejfek
Zastupitel: Černý Petr, Hátle Vítězlav, Hušek Josef, Mgr.Jan Hojda, Th.D., Novák Milan

Administrativní pracovnice: Forstová Helena
Údržbář, topič: Jonáš Jaroslav
Řidič, údržbář: Jiří Pekárek

3.1	Příspěvkové	organizace	zřizované	obcí

Základní škola a mateřská škola, Hořiněves

4. Kontaktní spojení 

4.1	Kontaktní	poštovní	adresa

Obec Hořiněves



Hořiněves  čp. 73, 
503 06 Hořiněves

4.2	Adresa	úřadovny	pro	osobní	návštěvu

Obecní úřad Hořiněves
Hořiněves  čp. 73

4.3 Úřední	hodiny  

Pondělí: 8 -12  13 - 17 hod.
Středa:   8 -12  13 - 17 hod.

4.4	Telefonní	čísla

Pevná linka: 495426107
Mobilní telefon: +420725615401

4.5	Číslo	faxu

Obec nemá fax.                      

4.6	Adresa	internetové	stránky	

http://www.horineves.cz

4.7	Adresa	e-podatelny	

ou@horineves.cz

4.8	Další	elektronické	adresy

aadf29

5. Případné platby lze poukázat

1080847379/0800

6. IČ 

268801

7. DIČ

CZ00268801

8. Dokumenty 

8.1	Seznam	hlavních	dokumentů

Střednědobý výhled - http://www.horineves.cz/files/deska/rozpoctovy_vyhled_navrh.pdf
Rozpočet–http://www.horineves.cz/files/deska/Plán%20rozpočtu%202017%20-
%20schváleno%20v%20ZO.pdf
Závěrečný účet - http://www.horineves.cz/files/deska/zaverecny_ucet_2015.pdf
Územní plán obce – 



Povodňový plán - 
Program rozvoje obce - http://www.horineves.cz/program_obnovy_vesnice_obec_horineves
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce –  součást závěrečného účtu

8.2	Rozpočet

Rozpočet obce na rok 2017 - http://www.horineves.cz/files/deska/Plán%20rozpočtu
%202017%20-%20schváleno%20v%20ZO.pdf
- rozpočtové opatření č.1-

Rozpočet obce obce na rok 2016 - 
http://www.horineves.cz/files/deska/schvaleny_rozpocet_r_2016.pdf

9. Žádosti o informace

Písemné  žádosti  o  informace  lze  adresovat  na  adresu  obecního  úřadu  (viz  bod  4.1),  za
písemnou  žádost  o  informaci  se  považuje  také  žádost  podaná  elektronicky,  bez  nutnosti
uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7),
nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8). 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost  o  informace  se  přijímá  na  obecním úřadě  v  úředních  hodinách.  Žádost  může  být
podána ústně nebo písemně. 

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně
vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. 

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí
splňovat minimálně tyto náležitosti: 

• komu je žádost určena,
• jaká konkrétní informace je požadována,
• kdo žádost podává.

10.1	Lhůty	pro	vyřízení	žádosti

Poskytnutí  požadované  informace  od  přijetí  podání  nebo  upřesnění  žádosti  
-  do  15  dní  s  možností  prodloužení  na  25  dnů.  Prodloužení  lhůty  je  možné  pouze  ze
závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst.
3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické
osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do
3 dnů od odložení. 

Je-li  žádost  nesrozumitelná  nebo  formulovaná  příliš  obecně,  je  žadatel  vyzván  k  jejímu
upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. 

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném
uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. 

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. 



Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14,
odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy. 

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah: 
• odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
• odvolání  musí  obsahovat  popis  žádosti  o  podání  informace,  které  nebylo

vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.  

O odvolání rozhoduje: 
• obecní  zastupitelstvo  -  jedná-li  se  o  informace  spadající  do  samostatné působnosti

obce, 
• krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti. 

O odvolání  je  nutné rozhodnout  do 15 dnů od předložení  rozhodujícímu subjektu.  Pokud
rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí,
kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem. 

12. Formuláře

Formuláře,  kterými  se  lze  obracet  na  obec  jsou  přístupny  zde
http://www.horineves.cz/formulare.Tyto  formuláře  lze  získat  také  na  obecním  úřadě v
úředních hodinách. 

13. Popisy postupů

Řešení životních situací - Portál GOV proklik na stránku     http://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. Předpisy

14.1	Nejdůležitější	předpisy	pro	jednání	a	rozhodování

ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

• usnesení  č.  2/1993  Sb.  ,  jímž  se  stala  Listina  základních  práv  a  svobod  součástí
ústavního pořádku České republiky

• zákon č. 106/1999 Sb  ., o svobodném přístupu k informacím
• zákon č. 227/2000 Sb  ., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
• nařízení č. 495/2004 Sb  ., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém

podpisu a o změně některých dalších zákonů
• vyhláška č. 496/2004 Sb  ., k elektronickým podatelnám
• zákon č. 500/2004 Sb  ., správní řád, v platném znění
• zákon č. 128/2012 Sb.  , o obcích
• zákon č. 133/2000 Sb.  , o evidenci obyvatel a rodných číslech
• zákon č. 565/1990 Sb.  , o místních poplatcích
• zákon č. 200/1990 Sb.  , o přestupcích
• zákon č. 50/1976 Sb.  , o územním plánovaní a stavebním úřadu



• zákon č. 89/2012 Sb.  , občanský zákoník
• zákon č. 513/1991 Sb.  , obchodní zákoník
• zákon č. 101/2000 Sb.  , o ochraně osobních údajů
• zákon č. 250/2000 Sb.  , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
• zákon č. 561/2004 Sb.  , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon)
• zákon č. 634/2004 Sb.  , o správních poplatcích
• zákon č. 262/2006 Sb.  , zákoník práce
• zákon č. 280/2009 Sb.  , daňový řád
• zákon č. 134/2016 Sb.  , o zadávání veřejných zakázek

14.2	Vydané	právní	předpisy	

http://www.horineves.cz/vyhlasky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1	Sazebník	úhrady	za	poskytování	informací

Obecní úřad  Hořiněves  podle  §  5  odst.  1  písmeno  f)  zákona  o  svobodném  přístupu  k
informacím stanovuje  ve  smyslu  §  17  zákona  o svobodném přístupu  k  informacím a  ve
smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1. 11.
2015  tento  Sazebník  úhrad  nákladů za  poskytování informací  -
http://www.horineves.cz/files/deska/sazebnik_uhrad.pdf

16. Licenční smlouvy

16.1	Vzory	licenčních	smluv

Vzor licenční smlouvy dostupný zde. – proklik (viz příloha)

16.2	Výhradní	licence	

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

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva 2016 - http://www.horineves.cz/files/deska/Výročn%C3%AD%20zpráva
%20r.2016.pdf

Výroční zpráva 2015 - http://www.horineves.cz/files/deska/vyrocni_zprava_r_2015.pdf


