Výroční zpráva 2016
a) podané žádosti o informace a vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti
1.
Žádost doručena dne: 14. 1. 2016
Žadatel: XXXXX
Obsah dotazu: Seznam objektů, kde jsou ubytováni starší nebo handicapované osoby, max.
kapacita objektů
Odpověď zaslána dne: 21.1.2016
Obsah odpovědi:
DPS, max. kapacita 5 osob
2.
Žádost doručena dne: 31. 1. 2016
Žadatel: XXXXX
Obsah dotazu: Seznam stavebních projektů obce Kameničky plánované v roce 2016
Odpověď zaslána dne: 11.2.2016
Obsah odpovědi:
Projektový záměr – zateplení veřejných budov – budova OÚ Kameničky,bytový dům Filipov,
oprava místních komunikací – PD i rozpočty akcí závisí na získání dotací na akce
3.
Žádost doručena dne: 16. 5. 2016
Žadatel: XXXXX
Obsah dotazu: Identifikační údaje provozovatele vodovodu a kanalizace, vyhodnocení
ankety občanů obce z roku 2015 na svoz biologicky rozložitelného odpadu
Odpověď zaslána dne: 20. 5. 2016
Obsah odpovědi:
Provozovatel vodovodu a kanalizace je obec Kameničky, IČ 00270245
Kopie vyhodnocení ankety
4.
Žádost doručena dne: 2. 8. 2016
Žadatel: XXXXX
Obsah dotazu: Způsob výpočtu vodného a stočného pro odběratele z obecního vodovodu a
pro odběratele z vlastní studny
Odpověď zaslána dne: 4. 8. 2016
Obsah odpovědi:
Způsob stanovení ceny vodného: jednosložková forma, je součinem ceny dle cenových
předpisů a množství odebrané vody. Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem.
Způsob stanovení ceny stočného: jednosložková forma, je součinem ceny dle cenových
předpisů a množství vypouštěných odpadních vod. Množství odvedené vody je v případě
odběratele odebírajícího vodu z vodovodu shodné s množstvím dodané vody, jeho množství
měří provozovatel vodoměrem. Pro odběratele vody z vlastní studny s vodoměrem je
množství odpadních vod stanoveno odečtem vodoměru. Pro odběratele vody z vlastní studny
bez měření se množství odpadních vod stanovuje dle směrných čísel potřeby vody.
5.
Žádost doručena dne: 17. 8. 2016
Žadatel: XXXXX
Obsah dotazu: Konkrétní výpočet pro odběratele z vodovodu a stanovení ceny vodného a
stočného, totéž pro odběratele z vlastní studny
Odpověď zaslána dne: 22. 8. 2016

Obsah odpovědi:
Konkrétní výpočet stanovení vodného:
celkové množství fakturované vody 14 000 m3/rok
náklady spojené s provozem vodovodu 252 000 Kč
252 000 Kč : 14 000 m3 = 18 Kč/m3
Konkrétní výpočet stanovení stočného:
celkové množství fakturovaných odpadních vod 21 750 m3
náklady spojené s provozem kanalizace a ČOV 435 000 Kč
435 000 Kč : 21 750 m3 = 700 Kč (35 m3 na osobu je stanoveno vyhláškou)
b) podaná odvolání proti rozhodnutí – žádná odvolání nebyla podaná
c) opis podstatných částí každého rozsudku ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů,
které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudnímu řízeními o právech a povinnostech
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení – žádné opisy nebyly pořízeny
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence – žádné výhradní licence nebyly poskytnuty
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení – žádné stížnosti nebyly podány
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – další informace nejsou
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