Podávání žádostí o informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
1) Informace o činnosti obce Ostrata jsou zveřejňovány způsobem uvedeným v části 3 tohoto materiálu.
Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je nutno podat obci žádost o její
poskytnutí.
2) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně, písemně nebo dalšími způsoby.
Z žádosti musí být zřejmé:
a) kdo dotaz činí - jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby, u písemné
žádosti podpis
b) jaká informace je požadována
c) že je určena obci Ostrata.
Neobsahuje-li žádost všechny tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obec
žádost odloží.
Při podání žádosti je možno postupovat podle vzoru žádosti, který je k dispozici na obecním úřadě.
3) Při vyřizování žádosti o poskytnutí informace obec postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., tj. žádost
posoudí a:
a) v případě, že žádost je nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, vyzve žadatele ve
lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li do 30 dnů, obec rozhodne o odmítnutí
žádosti.
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška se usnesením zastupitelstva obce Ostrata č. 14.4 ze dne 30.11.2016 mění
v článku 4 následovně:

Čl. 4.
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 400 Kč a je tvořena:
a)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)
z částky 150,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní
rok.
(2)
Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 190670,- Kč
a byly rozúčtovány takto:
Náklady 190670,- Kč děleno 383 (383 počet osob s pobytem na území obce a počet staveb určených
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) =
497,83 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 150,- Kč.
Celková výše poplatku tedy činí 400,- Kč.
(3)
V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku
se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo
umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[6]

Ing. Miroslav Gargulák

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2017

