Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle vyhl. 442/2006
Označení a uvozovací
text
1. Název
2. Důvod a způsob
založení

Obsah položky
Obec Lidmaň
Podle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, vznikla Obec Lidmaň
oddělením od Města Černovice dnem 1.1.1992 jakožto územně
samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní
majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek
stanovených zvláštními zákony.

3. Organizační
struktura

4. Kontaktní spojení

Starosta obce - Jiří Zourek
Místostarosta obce – Jiří Markvart
Účetní obce – Ludmila Milichovská
Zastupitelstvo obce - Petr Lazar, Petr Jonák, Jiří Chvála, Jaroslav Máca,
David Zourek
Počet členů zastupitelstva - 7
Adresa: Obec Lidmaň / Obecní úřad Lidmaň
Sídlo: Lidmaň 94
pošta: 395 01 Pacov
394 94 Černovice
ID datové schránky: 6mpau9s
Části obce: Lidmaň, Lidmaňka, Bohutín, Hojava, Lhotka, Tvrziny
IČO: 00583481 / DIČ: CZ00583481
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 0622155349/0800
Telefon, fax: +420565492029
e-mail: ou.lidman@tiscali.cz.cz
Úřední hodiny:
středa (pokladna) - 9.00-12.00
každý pátek 19.00 (20.00) - 20.00 (21.00)
zimní (letní) čas
Více zde: http://www.lidman-ou.cz/

4.1 Kontaktní poštovní Lidmaň 94
adresa
pošta: 395 01 Pacov
4.2 Adresa úřadovny
pro osobní návštěvu

Lidmaň 94

4.3 Úřední hodiny

středa (pokladna) - 9.00-12.00
zastupitelstvo obce a pokladna
pátek 19.00 - 20.00 zimní čas
pátek 20.00 – 21.00 letní čas

4.4 Telefonní čísla
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetové
stránky
4.7 Adresa e-podatelny

565492029
565492029
http://www.lidman-ou.cz/
ou.lidman@tiscali.cz

4.8 Další elektronické
adresy
5. Případné platby lze Česká spořitelna, a.s., č.ú. 0622155349/0800
poukázat
Pro dotace ÚSC
ČNB 94-4913261/0710
6. IČ
7. DIČ
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních
dokumentů

583481
DCZ00583481
http://www.lidman-ou.cz/dokumenty/

8.2 Rozpočet

http://www.lidman-ou.cz/dokumenty/
http://www.lidman-ou.cz/uzemni-plan-/
9. Žádosti o informace http://www.lidman-ou.cz/informace-pro-byrokraty/
10. Příjem žádostí a
http://www.lidman-ou.cz/informace-pro-byrokraty/
dalších podání
http://www.lidman-ou.cz/news/povinne-zverejnovane-informace/
11. Opravné
http://www.lidman-ou.cz/informace-pro-byrokraty/
prostředky
http://www.lidman-ou.cz/news/povinne-zverejnovane-informace/
12. Formuláře
http://www.lidman-ou.cz/
13. Popisy postupů
-návody pro řešení
http://www.lidman-ou.cz/
životních situací
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější
http://www.lidman-ou.cz/
používané předpisy
http://www.lidman-ou.cz/news/povinne-zverejnovane-informace/
14.2 Vydané právní
http://www.lidman-ou.cz/dokumenty/
předpisy
15. Úhrady za
poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za http://www.lidman-ou.cz/news/povinne-zverejnovane-informace/
poskytování informací
Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě
15.2 Usnesení
nadřízeného orgánu o odvolání nebo stížnosti.

výši úhrad za
poskytnutí informací

Usnesení se uvádějí nejméně za dva poslední roky.
Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na
internetové stránky s uvedenými informacemi.
16. Licenční smlouvy -nejsou
16.1 Vzory licenčních Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování
smluv
informací povinným subjektem potřebné.
Vzory licenčních smluv se uvádějí v takové formě, aby mohly být
žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrh
na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.
16.2 Výhradní licence Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným
subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.
Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na
internetové stránky s uvedenými informacemi.
17. Výroční zpráva
podle zákona č.
http://www.lidman-ou.cz/informace-pro-byrokraty/
106/1999 Sb.

