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    1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

 Obec Velatice
    

    2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých
provozuje svoji činnost:

 Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění následných úprav.

    
    3. Popis organizační struktury povinného subjektu

 Obec Velatice má 9-ti členné zastupitelstvo, které je zvoleno na základě komunálních
voleb. Obecní zastupitelstvo na veřejném jednání volí starostu obce, místostarostu obce, členy
a předsedy výborů. Obec velatice má zřízen Finanční výbor, Kontrolní výbor a Stavební komisi.

    
    4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický
podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení

        poštovní adresa:    Obecní úřad Velatice   
      Velatice 92   
      66405 Tvarožná   
    telefon:    544 250 313   
        
    Podatelna: e-mail:    obec@velatice.cz   
        
        
    Starosta:    Ing. Tomáš Šenkyřík   
    e-mail:     starosta@velatice.cz   
    telefon:    +420 724 368 277   
        
    Místostarosta:    Mgr. Jan Grolich   
    e-mail:    obec@velatice.cz   
    telefon:       
      

    
    5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Fio Banka
2502133064/2010

    
    6. Identifikační číslo organizace

 IČ: 00488364
    

    7. Daňové identifikační číslo
DIČ: Není plátce DPH
    

    8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok
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2016
Rozpočet obce 2016

2015
Rozpočet obce 2015

2014
Závěrečný účet za rok 2014
Rozpočet obce 2014

2013
Závěrečný účet za rok 2013
Rozpočet obce 2013

  
    9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace lze získat během úředních hodin na obecním úřadě :

  
    1.         pondělí   10:00   až   12:00
 
    úterý   10:00   až   12:00    14:00  až  18:00
 
    středa   10:00   až   12:00
 
    čtvrtek   -   
    pátek   -   
        

Činnost pověřence je plněna na základě smlouvy o poskytování služeb.

  

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR):

        

Jméno pověřence:

  

Mgr. Miroslava Poštolková
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Kontaktní adresa:

  

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

  
    

Telefon:

  

533 304 213

  
    

E-mail:

  

info@dsoslapanicko.cz

  
      

    

  
    2. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet
rozhodnutí

 Žádosti, stížnosti, podněty, návrhy lze podat během úředních hodin na obecním úřadě :

          pondělí   10:00   až   12:00
 
    úterý   10:00   až   12:00   14:00  až  18:00
 
    středa   10:00   až   12:00
 
    čtvrtek     -     
    pátek     -     
          
    3. 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, která je třeba dodržovat při těchto činnostech
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 Opravné prostředky lze podat během úředních hodin na obecním úřadě :

          pondělí   10:00   až   12:00
 
    úterý   10:00   až   12:00   14:00  až  18:00
 
    středa   10:00   až   12:00
 
    čtvrtek     -     
    pátek     -     
          
    4. Sazebník úhrad za poskytování informací

 Vybírají správní poplatky dle zákona č. 85/1994 Sb. a 305/1997 Sb.
    

    5. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat
 Formuláře lze získat na Obecním úřadě v úředních hodinách.
    

    6. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
 Řešíme na Obecním úřadě podle konkrétních okolností.
    

    7. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a
rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu
k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k
nahlédnutí.

 Obecně závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě a na
těchto stránkách v odkaze Obec  - Vyhlášky obce.

    
    8. Výroční zpráva podle §18 zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva o činnosti obce Velatice v oblasti poskytování informací v roce 2005 dle
zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím:   
    9. Seznam organizací

 Mateřská škola Velatice    
    -  počet podaných žádostí o informace : 0  
    -  počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0  
    -  opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0  
    -  výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů :
0   
    -  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0  
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