Úřední deska
(fyzická,
elektronická)

Zápisy a
usnesení ze
zastupitelstva a
výborů (listinná i
elektronická)

Seznam domů
se jménem
vlastníka
(listnná,
elektronická)

JPO (listinná)

Evidence
majitelů psů
(listinná)

Evidence
oznámení o
vydání exekuce
(listinná)

Bytové
hospodářství
(nájemní
smlouvy),
(listinná,
elektronická)

Pokladna
(listinná,
elektronická)

Účetnictví
(listinná,
elektronická)

Evidence
krátkodobého
pronájmu kulturní sál,
hřiště (listinná)

Správce

Správce

Správce

Správce

Správce

Zpracovatel

Správce

Správce

Správce

Správce

Vyvěšování na
úřední desce

Zápisy z jednání

Vedení evidence
vlastníků
nemovitostí

Personální agenda
JPO

Vedení evidence
majitelů psů

Informační
povinnost

Bytové
hospodářství

Občané a jiné
fyzické osoby

Občané a jiné
fyzické osoby

Vlastníci
nemovitostí

Členové JPO

Majitelé psů

Občané a vlastníci
nemovitostí

Nájemníci

Plátci a příjemci

Plátci a příjemci

Nájemci

Jména, adresy,
datum narození,
parcela

Jména, adresy,
datum narození,
parcela

Jmenné, adresní,
podpis

Jmenné, adresné,
datum narození,
exekuce na co,
dražební částka,
identifikace
nemovitosti

Jmenné, adresnné,
kontaktní, datum
narození, podpisy

Jmenné, adresní

Jmenné, adresní

Jmenné, adresní,
kontaktní

Jmenné, adresa, č. Jmenné, adresné,
popisné, č.
kontakty, datum
evidenční, č. parcely narození, podpis

Evidence
Vedení účetnictví
hotovostních plateb

Evidence pronájmů
obecních prostor

Určení zaměstnanci,
Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
veřejnost

1 rok

10 let

po dobu trvání
oprávněného zájmu
obce

5 let

5 let

1 rok

5 let

10 let

10 let

1 rok

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

c

c

f

c

c

c

b

c

c

b

zák. č. 500/2004
Sb., správní řád;
zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném
přístupu k
informacím

zák. č. 128/2000
Sb., o obcích

vyhl. č. 357/2013
Sb.,katastrální
vyhláška; zák. č.
128/2000 Sb., o
obcích

zák. č. 133/1985
Sb., o požární
ochraně

zák. č. 565/1990
Sb., o místních
poplatcích

Exekuční řízení
(podání) - §35

zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník;

zák. č. 563/1991
Sb., o účetnictví

zák. č. 563/1991
Sb., o účetnictví

Není třeba vyplnit
buňku.

zákonný

zákonný

NE

zákonný

zákonný

zákonný

smluvní

zákonný

zákonný

smluvní

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

