Obec Leštinka, 539 73 Skuteč, IČO: 00270377
DIČ CZ00270377
Tel. +420 463 351 366
e-mail: ou.lestinka@tiscali.cz

Zveřejnění informací dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM – OBEC LEŠTINKA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důvod a způsob založení povinného subjektu vyplývá z článku 99 Ústavy ČR a zákona č.
367/1990 Sb., o obcích, v platném znění.
Podmínky a principy činnosti:
Výkon samostatné působnosti v souladu s právním řádem ČR, kdy obec jako nezávislý právní
subjekt rozhoduje samostatně. Do této činnosti může stát zasáhnout pouze v případě, že došlo
k porušení zákona ČR. Výkon samostatné působnosti je zajišťován především volenými
zástupci, obecním zastupitelstvem, starostou a zástupcem starosty.
Výkon přenesené působnosti /výkon státní správy/ obec zajišťuje pouze v případě, že je jí tato
působnost zákonem svěřena. V této činnosti je vázána nejen právním řádem ČR, ale i řídícími
akty nadřízených orgánů.
Popis organizační struktury a základní působnosti obecního úřadu ve vztahu k občanům:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizační schéma: Obecní úřad Leštinka, Leštinka 30, 539 73 Skuteč, tel. 469 351 336
Úřední hodiny: pondělí 15.30 hod. – 18.00 hod.
Starosta obce: ing. Josef Modráček – tel. 602 87 26 89
Místostarosta obce: Vladimír Cepl – tel. 777 66 51 01
Účetní obce: Věra Vrchlavská – tel. 775 250 639
Informační místo je u starosty obce v úřadovně Obecního úřadu Leštinka, kde lze podat:
písemné návrhy
návrh na zahájení správního řízení
žádost o zpřístupnění informací dle z.č. 106/1999 Sb., v platném znění
petice
opravný prostředek proti rozhodnutí obce a všechna další podání
Základní působnost obce ve vztahu k občanům
Samostatná působnost: schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění
kontroly jeho plnění
hospodaření s majetkem obce
poskytování a příjímání darů
sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něho a vyúčtování
hospodaření za uplynulý kalendářní rok
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