POSKYTNUTÉ INFORMACE
Datum: 21.9.2020
Dotaz: Které druhy a kolik vydaných a všech planých Vyhlášek, zákonů a usnesení, směrnic
zastupitelstva Obec k dnešnímu dni eviduje?
Odpověď:
Obec eviduje 11 druhů obecně závazných vyhlášek (nepočítáme-li vyhlášky, které jsou
výhradně zrušovací, tzn. ruší jinou obecně závaznou vyhlášku.
Jedná se o tyto vyhlášky: o systému odpadu; o poplatku za komunální odpad; požární řád; o
koeficientu daně z nemovitostí; územní plán; o pobíhání psů; o evidenci psů; o místních
poplatcích; o nočním klidu; o spalování suchých rostlinných materiálů; o stanovení školského
obvodu.
Přesné názvy obecně závazných vyhlášek najdete zde v sekci vyhlášky:
http://www.stahlavy.cz/urad/uredni-deska/
Usnesení zastupitelstva obce obec vždy čísluje v daném kalendářním roce. V r. 2020
k dnešnímu dni obec eviduje 39 usnesení. Usnesení obec zveřejňuje dálkovým přístupem na
http://www.stahlavy.cz/urad/uredni-deska/
Dotaz: Jaké jsou skutečné náklady obce za rok 2019 na sběr a svoz komunálního odpadu
na osobu?
Odpověď:
Obec Šťáhlavy takovou informaci neeviduje. Eviduje náklady na sběrný dvůr, na svoz
popelnic a tříděného odpadu, na stavební odpad, nikoliv však náklady na osobu.
Dotaz: Název a IČO firmy která sbírá a sváží komunální odpad dále, zda je firma zřízena
městem?
Odpověď: AVE odpadové hospodářství, IČ 49356089
Dotaz: Název a IČO firmy která provozuje Technické služby a stará se o údržbu a čištění
pozemní komunikace.
Odpověď:
Obec Šťáhlavy nemá uzavřenou smlouvu s žádnou firmou, která by se starala o údržbu a
čištění pozemních komunikací. Máme smlouvu pouze na úklid sněhu z místních komunikací
se společností AG-PRODUKT a. s, IČ 00118150.
Dotaz: Název a IČO firmy která spravuje byty a družstva bytů dále sociální služby.
Odpověď: Pro obec Šťáhlavy nespravuje na základě smlouvy byty ani nezajišťuje sociální
služby žádná společnost.
Dotaz: Které druhy dotací Obec poskytuje a komu je poskytla, s kým podepsala Město
smlouvu název a IČO za rok 2019 žádám o prostou kopii tří posledních podepsaných smluv
o jaké jde celkové finanční náklady poskytnuté dotace na ty tři poslední podepsané smlouvy
jde o smlouvy které byly také dálkově zveřejněny.
Odpověď: Otázce rozumíme tak, že žadatel chce vědět, jaké druhy dotací obec poskytuje a
dále chce 3 poslední uzavřené smlouvy za r. 2019 a celkové náklady na tyto tři poslední
smlouvy:
Obec poskytuje dotace účelové, vázané na účel uvedený v žádosti. Obec nevypisuje dotační
programy. Součet 3 posledních poskytnutých dotací je 20.000 Kč, byly poskytnuty těmto
subjektům: Diakonie ČCE – středisko Praha, Storgé, z. s. a Centrum Hájek z. ú.
Kopie těchto smluv byly žadateli poskytnuty.
Smlouvy o poskytnutí dotace za r. 2019 nad 50.000 Kč jsou zveřejněny na webových
stránkách obce zde: http://www.stahlavy.cz/obec/poskytnute-ucelove-dotace/2019467cs.html

Dotaz: Které druhy finančních rozpočtů Obec schvaluje?
Odpověď: Obec schvaluje finanční rozpočet obce a příspěvkových organizací obce, tj.
Základní školy Šťáhlavy a Mateřské školy Šťáhlavy.
Dotaz: Kým nebo kdo název firmy IČO v Obci zajišťuje stravování?
Odpověď: Obec Šťáhlavy nemá uzavřenu smlouvu se žádnou společností na zajišťování
stravování.

