OBEC VELKÁ POLOM
ROK 2015
Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která
zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon
svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických
nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací
činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi
povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl
individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí
informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující
jejich obsah.
___________________________________________________________________________
Informace o investičních plánech obce na rok 2015, které jsou plánovány obcí a budou
financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
Informace zpracovala: dne 14.01.2015, Ing. Pavlína Mučková, tajemnice obecního úřadu
Informace zveřejněna dne 14.01.2015
Předmět žádosti:
Zaslání investičních plánů obce pro rok 2015, resp. stavebních projektů, které jsou plánovány
obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U
projektů je požadováno: název projektu, stručný popis projektu, rozpočet v mil. Kč,
plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.

Poskytnutí informace:
Zastupitelstvo obce Velká Polom schvaluje každoročně v souvislosti se schvalování rozpočtu
obce tzv. Plán investic a oprav na daný kalendářní rok, který bývá zpravidla měněný
v průběhu roku, a to v souvislosti s finančními možnostmi obce, v souvislosti se změnami cílů
a záměrů obce nebo v souvislosti s vyhlášenými dotačními tituly.

Plán investic a oprav na kalendářní rok je veřejně přístupným dokumentem na webových
stránkách obce www.velkapolom.cz (sekce Obec Velká Polom – Hospodaření obce).
Předpokládané termíny výběrových řízení, plánované termíny započetí projektů a rozpočty
projektů jsou rovněž ovlivněny finančními možnostmi obce, vyhlášenými dotačními tituly a
záměry obce v daném roce. Tato hlediska jsou pravidelně vyhodnocována v příslušných
orgánech obce (zastupitelstvo obce, rada obce, výbory obce). Na základě rozhodnutí orgánů
obce jsou poté případně vyhlašována výběrová řízení na dodavatele v souladu s platným
zákonem o veřejných zakázkách a v souladu s platnou Směrnicí obce Velká Polom pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu obcí Velká Polom a jí zřízenou příspěvkovou organizací).

