Odpověď' na Váš do.pis ČBBOO-603606/2020

Adresa :
Čebín
,

,

66423
Odpoveď' na Vaše dotazy.
1.

2.

Poskytovatel veřejné dopravy - Dopravní obslužnost je zajištěna smluvně Svazkem obcí
mikroregionu Uhhřskojanovicka a středního Posázaví. Obec nemá samostatně uzavřenou
smlouvu s dopravcem.
Poskytovatel a dodavatel energií
Voda - obec v roce 2018 -2020 neměla dodavatele vody.
Teplo - obec v roce 2018 -2020 neměla dodavatele tepla
Elektřina - dodavatel ČEZ, prodej, s.r.o.
2018 : 48466,24 KČ
2019 : 150782,61 KČ
2020 : 139791,- Kč
Smlouva s dodavatelem elektřiny nejsou veřejně dostupné.

3.
4.

Obec Onomyšl nemá na svém území hřbitov.
Obec Onomyšl tuto službu nezajišťuje, nemá školu ani školku.

5.
6.
7.

Obec Onomyšl nemá na svém území Domov pro seniory.
V katastrálnIm území obce Onomyšl není zpomabvaci retardér.
Obec Onomyšl konzultuje zpracovánÍosobnjch údajů s pověřencem pro ochranu osobních

8.

údajů.
Obec Onomyšl má uzavřenou smlouvu se SMS-služby s.r.o..
-Dodavatel nebyl vybrán na základě výběrového řIzenI. Službu poskytuje pro své členy
SMSČR.
Odměna za poskytováni služeb pověřence je mÉšsÍČnÍ paušálni částka 600,-KČ bez DPH.

9.

pronájem části pozemku schvaluje zastupitelstvo obce.

Poplatek za zhodnoceni stavebního pozemku - nejasná otázka
Dodavatel energií - ČEZ prodej , s.r.o. lČ 27232433
ZvIřecI útulek - obec nemá útulek.
Čerpací stanice - obec nemá na katastrálním území žádné čerpací stanice.
Kruhové objezdy - Obec nemá na katastrálním území kruhový objezd.

OBEC ONOMYŠL
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Příloha č.1b)
Narozen .
Adresa: Čebín č. p.
664 23 Čebín
Elektronická adresa:
datová schránka: dyq74i7

Číslo spisu: oUe/1 -- K&/4t'ZO

ČíSlo jednací: 9,YM- KU/ó1€
Datum podání původní žádosti:

J'ň. ./1 JOLO

to

Za Úřad - Podatelna při,ja1:

já //.eUě
kleá
datum, jméno a příjmení pracovníka,

*) Vychází ze zákona

&"9rówxá
jeho funkce,

odbor Úřadu

podpis

OBEC (jNOMYSĺ
lČ: 00236306
ONOMYŠL 52
285 04 UHLĹŘSKÉ JANO\'1CE

Prohlášeni a souhlas žadatele: Potvrzuji svým podpisem. že jsem ObÚ1MěÚ v této žádosti
poskytl pravdivé údaje týkajIcI se mé osoby a nic podstatného jsem nezamlčel.
Souhlasím, aby výše uvedené údaje byly zveřejňovány v souladu s příslušnými předpisy při
jednáních ObÚ1MěÚ týkajIcIch se přijetí žádosti o o poskytnutí informace podle zákona
Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vedení žádosti v evidenci ObÚ/MěÚ.
výslovně souhlasím s provedením vyřizováni žádosti, které je nedílnou součástí řízení o
poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

