OBEC BOHATICE
OBECNÍ ÚŘAD BOHATICE, Bohatice 79, 470 02 Česká Lípa 2
tel.: 731 466 804; E-mail: obecbohatice@tiscali.cz; web: www.bohatice.cz

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
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 Bohatice tuto „Výroční zprávu za rok 2016“.

a) počet podaných žádostí o informace:

2

Žádost ze dne
č.j.

Obsah

23. 2. 2016
č.j. BO/62/2016
18. 10. 2016
č.j. BO/80/2016

Žadatel
Instav Media, s. r. o.
Nádražní 762/32
150 00 Praha 5
Smíchov
pan R. M.
Praha 8

Investiční plány obce na rok 2016
- výpisy z bankovních účtů za měsíc září
2016;
- kopie poslední darovací smlouvy obce.

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti :

0

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací:
/

e) přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na
právní zastoupení:
/

f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
/

g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení:
/

h) další informace vztahující se k uplatňování zákona:
/
Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky
obce, webových stránek obce, elektronické úřední desky a dalšími v místě obvyklými způsoby.
V průběhu roku starostka, místostarosta a někteří zastupitelé poskytli značné množství ústních,
telefonických i písemných informací institucím a občanům, kteří se na obecní úřad obrátili s žádostí o
informace, i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č.106/1999 Sb. Tyto žádosti
byly vyřízeny běžným způsobem (e-mailem, ústně nebo telefonicky).
Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
součástí výroční zprávy o poskytování informací.
V Bohaticích dne 30. 1. 2017
Eva Lacková
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

