Povinně zveřejňované informace podle standardu ISVS pro zveřejňování vybraných
informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Struktura informací dle vyhlášky 442/2006 Sb.
1. Název
2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

Obec Březolupy
Obec Březolupy (dále jen obec) vznikla jako územní
samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo
367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného
platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním
územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří
územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je
veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v
právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z
těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve
smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to
právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území,
případně výkon státní správy v územním obvodu a za
podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá
Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád
obecního úřadu).
Zastupitelstvo má 15 členů:
















Andrýsek Josef
Bařica Stanislav
Berecka Radek, Ing.
Hoferková Stanislava, JUDr.
Hubáček Pavel, Mgr.
Janát Jaromír, Ing.
Kukla Petr, Ing.
Michalík Marek, Ing.
Mikulincová Radmila, Mgr.
Mizera Pavel, Mgr.
Polášková Věra, Mgr.
Němečková Barbora, Mgr.
Špiller Martin, Ing. Arch.
Šuranský Jaroslav
Zůfalá Věra

Rada má 5 členů:
 Bařica Stanislav
 Berecka Radek, Ing.
 Hoferková Stanislava, JUDr.
 Janát Jaromír, Ing.
 Kukla Petr, Ing.
Kontrolní výbor:
 Špiller Martin, Ing. Arch. - předseda
 Michalík Marek, Ing.
 Zůfalá Věra
Finanční výbor:
 Hubáček Pavel, Mgr. - předseda
 Mizera Pavel, Ing.
 Polášková Věra, Mgr.
Zástupce obce ve svazku obcí Regionu Za Moravů
Zástupce obce ve Svazu měst a obcí ČR
Zástupce obce ve Sdružení místních samospráv ČR
Zástupce obce ve Sdružení měst a obcí Východní
Moravy
a
zástupce obce na valných hromadách společností
s podílem obce
 Kukla Petr, Ing.
Zástupce obce v Místní akční skupině Dolní Poolšaví, o.s.
 Berecka Radek, Ing.
Zástupce obce v Honebním společenstvu Březolupy
 Hoferková Stanislava JUDr.

Obecní úřad – státní správa
Starosta: Ing. Petr Kukla
Místostarosta: Stanislav Bařica
Matrika, evidence obyvatel, účetní: Dana Šohajková
Mzdová účetní: Lucie Postavová
Referent státní správy: Veronika Hubáčková
4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Březolupy
čp. 90
687 13 BŘEZOLUPY

4.1.
Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Březolupy
čp. 90
687 13 BŘEZOLUPY

4.2.
Adresa úřadovny pro osobní
návštěvu
4.3.
Úřední hodiny

4.4.
Telefonní čísla

Obecní úřad Březolupy
čp. 90
687 13 BŘEZOLUPY
Po
Út
St
Čt
Pá

7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 11:30
7:00 - 12:00

12:30 - 17:30 ÚŘEDNÍ DEN
12:30 - 15:00
12:30 - 17:30 ÚŘEDNÍ DEN
12:30 - 15:00
zavřeno

 Ing. Petr Kukla
kancelář starosty 571 893 516, 775 343 294
 Ing. Radek Berecka
kancelář 572 580 116, 737 288 929
 Dana Šohajková
 Lucie Postavová
 Veronika Hubáčková
kancelář 572 580 116, 775 343 292

4.5.
Číslo faxu
4.6.
Adresa internetové stránky
4.7.
Adresa e-podatelny
4.8.
Další elektronické adresy

4.9.
Adresa datové schránky
5. Případné platby lze
provést

6. IČO
7. DIČ
8. Rozpočet

572 580 116
www.brezolupy.cz
obec@brezolupy.cz
starosta@brezolupy.cz
místostarosta@brezolupy.cz
ucetni@brezolupy.cz
matrika@brezolupy.cz
mzdy@brezolupy.cz
c69b2dg
Převodem na účet obce Březolupy č.ú. 1543047379/0800
vedený u České spořitelny a.s.
V hotovosti na Obecním úřadě Březolupy.
00290840
CZ00290840
Rozpočet obce na rok 2013
Rozpočet obce na rok 2014

Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet obce na rok 2016
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet obce na rok 2018
Rozpočet obce na rok 2019
Rozpočet obce na rok 2020
9. Žádosti o informace

Obecní úřad Březolupy je podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, povinen
poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti,
pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno
jinak.
Informace se poskytují:
- jejich zveřejněním (na úřední desce i na
elektronické úřední desce na www.brezolupy.cz)
- na základě žádosti
Žadatelem o informaci může být každá fyzická
nebo právnická osoba.
Žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy byla
na obecní úřad doručena.
Žádost o informace lze podat třemi způsoby:
 telefonicky – u tohoto způsobu podání musí
žadatel uvést své identifikační údaje, pokud je
neuvede, nepovažuje se telefonát za podání a
žádost se odloží (nevyřídí se)
 ústně – osobně
 písemně na adresu Obecního úřadu Březolupy
(rozumí se též faxem nebo elektronicky epodatelnou, datovou schránkou)
Pokud žadatel o informace (žádající telefonicky nebo
osobně) nebude spokojen s rozsahem a kvalitou
poskytnuté informace, je potřeba podat žádost písemně.
U písemného podání musí být zřejmé, komu je určeno a
kdo jej činí (přesná adresa odesílatele). Pokud tyto údaje
písemná žádost neobsahuje, žádost se odloží.
Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují zaměstnanci
obce v rámci své působnosti na obecním úřadě i starosta.

10.
Příjem žádostí a další podání

Písemně podané žádosti, stejně tak i e-mailovou adresou
obec@brezolupy.cz v souladu s § 14 zákona jsou
evidovány dle svého charakteru v podací knize.

Žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel.
Z podání musí být zřejmé, komu je určena a kdo jej činí.
U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení
musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele
(např. elektronická adresa).
Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve
smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a
žádost se odloží.
Další informace o všech agendách obecního úřadu lze
získat u pracovnic OÚ, starosty nebo místostarosty.
11. Opravné prostředky

Opravné prostředky - § 5, odst. 1, písm. c) z.č. 106/1999 Sb.:

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
-

opravné prostředky se podávají prostřednictvím
obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve
správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v
poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek
stanovených v zákoně, na jehož základě bylo
příslušné rozhodnutí vydáno

-

proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí
ve správním řízení, nelze podávat opravné
prostředky, ale je možné učinit podání, které dle
obsahu projedná zastupitelstvo, rada obce nebo
starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí obce
-

opravné prostředky proti rozhodnutí obce v
přenesené působnosti učiněné ve správním řízení,
se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to
ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a
za podmínek stanovených v zákoně, na jehož
základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno

-

proti opatření rady nebo zastupitelstva obce v
samostatné i přenesené působnosti, která
odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh
na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému
úřadu Zlínského kraje.

-

proti ostatním úkonům obce opravné prostředky
nejsou

12. Formuláře
Formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadě
Březolupy v kanceláři matriky dveře č. 02 –
podatelna – Czech Point.
13.
Popisy postupů - návody na
řešení životních situací

Informace pro řešení různých životních situací

14. Předpisy
14.1.
Nejdůležitější používané
předpisy

úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv
a svobod
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
zák. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)
zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech
zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

14.2.
Vydané právní předpisy

15.
Úhrady za poskytování
informací
16.
Licenční smlouvy

17.
Výroční zpráva podle zákona č.
106/1999 Sb.

18.
Seznam organizací

19.
Veřejně přístupné registry

20.
Veřejnoprávní smlouvy

Obecně závazné vyhlášky obce Březolupy:
Obecně závazné vyhlášky

Sazebník úhrad za poskytování informací: ZDE

Licenční smlouvy nejsou poskytovány.

Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2012
Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2013
Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2014
Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2015
Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2016
Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2017
Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018
Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019

Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské
Hradiště, příspěvková organizace
687 13 Březolupy 134
IČO: 750 204 91
Základní škola a Mateřská škola Březolupy

Katastr nemovitostí - nahlížení do katastru nemovitostí
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Administrativní registr ekonomických subjektů
Rejstřík honebních společenstev

Obec Březolupy má uzavřeny tyto veřejnoprávní smlouvy:
Veřejnoprávní smlouvu s Městem Uherské Hradiště
- na veškerou přenesenou působnost související
s výkonem státní správy v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
Veřejnoprávní smlouvu s Městem Uherské Hradiště
- na veškerou přenesenou působnost související
s výkonem státní správy v oblasti projednávání
přestupků vyplývající z § 52 písm. a) a § 53 odst. 1

zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších
předpisů
Veřejnoprávní smlouvu s Obcí Bílovice
- na zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace adres a
nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb. ve
znění pozdějších předpisů
Veřejnoprávní smlouva ISÚI s obcí Bílovice
Veřejnoprávní smlouva ISÚI s obcí Bílovice - dodatek č. 1
Veřejnoprávní smlouvy:
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na
hospodaření v lesích z rozpočtu Zlínského kraje
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce 2016
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce 2017
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce 2018
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce 2019
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce 2020/1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce 2020/2

GDPR

Informace ve vztahu k GDPR

