Obec Neuměřice, Neuměřice 85, 273 26 p. Olovnice, IČ 00234729

Výroční zpráva o činnosti obce Neuměřice
v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

za rok 2020
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný
subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá obec
Neuměřice tuto „Výroční zprávu“.
a)

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
- počet žádostí o informace dle InfZ, které obec obdržela v daném roce
1
- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti
0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
- žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí 0
informace nebyl v daném roce vydán
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, vč. odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
- výhradní licence v daném roce nebyly poskytnuty
0
e) Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
0
jejich vyřízení
f)
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti
je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu obecního úřadu, tak na elektronickou
podatelnu obce; žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ.
V průběhu roku bylo poskytnuto značné množství ústních i telefonických informací vztahujících se
převážně k provozním záležitostem, např. k územnímu rozvoji obce, investičním akcím, termínech
svozu odpadů atp.
Dále jsou veškeré informace občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce a prostřednictvím
úřední desky a webových stránek obce.
Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně
s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není
dle ust. § 13 odst.3 InfZ součástí výroční zprávy.
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu,
a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými. Výše úhrady za poskytování
informací za písemně podané žádosti činí 0,- Kč.
Dle § 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpovídá starosta
oce za informování veřejnosti o činnosti obce.
Vysv.: InfZ = zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V Neuměřicích dne: 25.2.2021
Vyvěšeno:

25.2.2021
Zdeněk Kučera, starosta obce

Sejmuto:

