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K rukám předsedy spolku
Vážený pane předsedo,
k Vašemu oznámení o ustanovení „Spolku za lepší život v Hovorčovicích z.s.“ a v něm
uvedených žádostí tohoto spolku obecnímu úřadu Hovorčovice sděluji následující:
Děkuji Vám za zaslání informace o založení Spolku a jeho poslání. Budu o této záležitosti
informovat zastupitelstvo obce. Pokud budete mít zájem o prezentaci Spolku veřejnosti, je možné
Vám poskytnout prostor v některém z příštích vydání obecního zpravodaje.
K žádosti Spolku, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných
správních řízeních, budeme postupovat podle příslušných právních předpisů.
K žádosti Spolku o sdělení relevantních skutečností dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím Vám podávám následující informace k Vámi zaslaným dotazům v textu
dopisu:


K dotazu č. 1 uvedeným v textu první odrážky na str. 2 Vám sděluji v souladu
s ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb., že se jedná o veřejně přístupnou
informaci, kterou si můžete vyhledat na webových stránkách obce v sekci Program
rozvoje obce na www.hovorcovice.cz, kde je problematika řešena včetně dne konání
jednání zastupitelstva obce, na kterém byl Program jednomyslně schválen.

Zápis o rozhodnutí zastupitelstva v této věci je k dispozici k nahlédnutí s možností pořízení
výpisů každému občanu s trvalým pobytem obci - viz §16, odst. 2, písmeno e) zákona o obcích,
a to v úředních dnech obecního úřadu, nebo po předchozí domluvě.
Pokud však budete požadovat zaslání těchto dokumentů v písemné podobě, a to i datovou
schránkou, budou Vám takto poskytnuty po úhradě nákladů ve výši, jejíchž vyčíslení uvádíme
v příloze. Informace Vám bude poskytnuta po úhradě těchto nákladů.


K dotazu č. 2 uvedeným v textu první odrážky na str. 3 - dotaz v souladu s ustanovením §
14 odst. 5 písmeno b) považujeme za nesrozumitelný. Je natolik složitě formulován, že
nelze určit, jakou konkrétní informaci požadujete, a to včetně vyžadování záležitostí, které
obec jako povinný subjekt nemůže ovlivnit ani je nemá k dispozici – viz např. Váš
požadavek, dle jakých kritérií zastupitelé rozhodují, kdy dle § 69 odst. 4) zákona o obcích
vykonává každý člen zastupitelstva obce svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem
a není přitom vázán žádnými příkazy.
Žádám Vás tedy, abyste tento dotaz - žádost upřesnil, poté Vám bude odpovězeno, pokud bude
po upřesnění dotaz již srozumitelný.
Obecní úřad Hovorčovice
Revoluční 33
250 64 p. Měšice
Praha – východ

Bankovní spojení:
KB Praha – č. účtu: 5621201/0100
IČO: 00240214

Tel.: 283 933 123
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K výše uvedenému dodávám, že k problematice developerských projektů ve Vámi uváděné
lokalitě včetně zásad územního plánování jsme připraveni poskytnout Vašemu Spolku informace,
pokud budete mít zájem, při osobním jednání.


K dotazu č.3 uvedeném v textu druhé odrážky k zajištění sjízdnosti komunikací v obci,
Vám sděluji, že problematika sjízdnosti komunikací v obci včetně jejich rekonstrukce je
řešena postupem uvedeným v Programu rozvoje obce, který naleznete na výše
uvedeném odkazu, tzn. že je prováděna jarní, případně podzimní údržba prašných
povrchů komunikací, mezi které patří ulice K Remízku tak, aby byla zajištěna jejich
sjízdnost. V případě havarijního případu je příslušný úsek opravován neprodleně.

Obec plní své povinnosti v mezích zákona č.13/1997 Sb. Pokud jste přesvědčeni, že tomu tak
není, máte právo postupovat k prosazení svého názoru dle příslušných zákonných postupů.


K dotazu č. 4 uvedeném v textu třetí odrážky na str. 3 si dovoluji odkázat na vyjádření viz
výše, tzn., že dle § 69 odst. 4) zákona o obcích vykonává každý člen zastupitelstva obce
svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy a
Váš dotaz je v tomto smyslu nesrozumitelný a žádám Vás tedy, abyste tento dotaz žádost upřesnil, poté Vám bude odpovězeno, pokud bude po upřesnění dotaz již
srozumitelný.



K žádosti uvedené na str. 4 k poskytnutí předložení písemných zápisů Vám sděluji, že se
jedná o zápisy zastupitelstva obce, tyto jsou k nahlédnutí s možností pořízení výpisů
přístupné každému občanu s trvalým pobytem obci - viz § 16, odst. 2 písmeno e) zákona
o obcích, a to v úředních dnech obecního úřadu, nebo po předchozí domluvě. Pokud
byste žádali konkrétní zápis, lze jej poskytnout též po úhradě příslušných nákladů.

Pokud s vyřízením Vašich žádostí, nebo některých z nich nesouhlasíte, můžete podat stížnost
cestou obecního úřadu ke Krajskému úřadu pro Středočeský kraj v termínu do 30 dní ode dne
doručení tohoto sdělení.
S pozdravem

Novák Jiří, starosta
Příloha:
Vyčíslení výše úhrad za poskytnutí informací dle sazebníku uvedeného na www.hovorcovice.cz,
sekce povinně zveřejňované informace
A.) Výše úhrad za poskytnutí kopií zápisů o veřejném jednání zastupitelstva obce, na kterých
byly projednávány požadované dokumenty – Programy rozvoje obce
 ZO 26.3.2013 – kterým byl schválen Program na roky 2013 - 2014 a výhled do roku 2018.
- Obsahuje 16 stran jednostranně, vyhotovení kopie 16 x, 2,40 Kč, celkem: 38,40 Kč.
- Ověření dokumentů 1 strana 30,- Kč, celkem 16 stran: 480,- Kč.
- Potřebný čas na zpracování kopií a ověření, včetně vyhledání dokumentů 0,5 hodiny,
tzn. 151,-Kč/1 hod, celkem 75.50 Kč.
Celkem: 593,90 Kč.
 ZO 31.3.2016 – kterým byl schválen Program na roky 2016-2018 a výhled do roku 2022.
- Obsahuje 18 stran jednostranně, vyhotovení kopie 18 x, 2,40 Kč, celkem: 43,20 Kč
Ověření dokumentů 1 strana 30,- Kč, celkem 18 stran: 540,-Kč
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Potřebný čas na zpracování kopií a ověření, včetně vyhledání dokumentů 0,5 hodiny,
tzn. 151,-Kč/1 hod, celkem 75,50 Kč
Celkem 658,70 Kč

 ZO 26.1.2017 – kterým bylo provedeno vyhodnocení roku 2016 a aktualizace na roky
2017-2018
- Obsahuje 14 stran jednostranně, vyhotovení kopie 14 x, 2,40 Kč, celkem: 33,60.
- Ověření dokumentů 1 strana 30,- Kč, celkem 14 stran: 420,- Kč.
- Potřebný čas na zpracování kopií a ověření, včetně vyhledání dokumentů 0,5 hodiny,
tzn. 151,-Kč/1 hod, celkem 75,50 Kč.
Celkem 529,10 Kč.
B.) Výše úhrad za poskytnutí kopií Dokumentů Programu rozvoje obce schválených na výše
uvedených veřejných jednání zastupitelstva.
 Program na roky 2013- 2014 a výhled do roku 2018
- Obsahuje 15 stran jednostranně, vyhotovení kopie 15 x, 2,40 Kč, celkem 36,- Kč
- Ověření dokumentů 1 strana 30,- Kč, celkem 15 stran: 450,- Kč
- Potřebný čas na zpracování kopií a ověření, včetně vyhledání dokumentů 0,5 hodiny,
tzn. 151,-Kč/1 hod, celkem 75,50 Kč
Celkem:561,50 Kč
 Program na roky 2016-2018 a výhled do roku 2022
- Obsahuje 11 stran jednostranně, vyhotovení kopie 11 x, 2,40 Kč, celkem: 26,40 Kč
- Ověření dokumentů 1 strana 30,- Kč, celkem 11 stran: 330,- Kč
- Potřebný čas na zpracování kopií a ověření, včetně vyhledání dokumentů 0.5 hodiny,
tzn. 151,-Kč/1 hod, celkem: 75,50 Kč
Celkem: 431,90 Kč
 Vyhodnocení plnění Programu v roce 2016 a aktualizace na roky 2017-2018.
- Obsahuje 17 stran jednostranně, vyhotovení kopie 17 x, 2,40 Kč, celkem: 40,80 Kč
- Ověření dokumentů 1 strana 30,- Kč, celkem 17 stran: 510,- Kč
- Potřebný čas na zpracování kopií a ověření, včetně vyhledání dokumentů 0.5 hodiny,
tzn. 151,-Kč/1 hod, celkem 75,50 Kč
Celkem: 626,30 Kč

Pro zaslání do datové schránky bude připočtena částka ve výši 302,- Kč za 2 hodiny
nutné k převodu dokumentů do formátu PDF pro možnost odeslání.
Pokud Vám postačuje zaslání poštou, bude připočtena částka 75,50 Kč za 0,5 hodiny
práce nutné k výpravě zásilky
Celkem za všechny výše uvedené úkony:
1. Pro zaslání poštou 3.401,40 Kč, + 75,50 Kč k výpravě zásilky, celkem 3.476,90 Kč,
zaokrouhleno 3.477,- Kč.
Celkem k úhradě 3.477,- Kč
2. Pro zaslání datovou schránkou 3.401,40 Kč, zaokrouhleno 3.401,- Kč + 302,- Kč za
převod do PDF a odeslání
Celkem k úhradě 3.703,- Kč.
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