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oBBcNÍ ÚŘao BoHATICE, Bohatice 79,470 02 Česká Lipal
tel.:73l 466 804; E-mail: obecbohatice@tiscali.cz; web: www.bohatice.cz

Výročnízpráva o poskytování inform aci za rok 2019
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 2019",

a)

počet podaných žádostí o informace:

žádost ze dne
č.i.

17,8.2019

č.j. Bo/4812018

1

Žadatel

Obsah

Spolek pro
odhalování a
medializaci
korupce

Dotaz na podání nabídky od dvou
subjektů

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
d)

0

opis podstatných částíkaždéhorozsudku soudu, ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskfinutí
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 právnízastoupení:

f)

poskytnuté výhradní licence
licence:

a odůvodnění nezbytnosti

poskytnutí výhradní

g) počet stížnostípodaných dle § 16a zákona, včetně důvodůjejich podání
a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

l
h) dalšíinformace vztahujícíse k uplatňování zákona,,
Obec Bohatice obdržela dne 21, 1. 2019 informaci od UOOU o porušení nařízeníEP
a Rady EU 20161679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů.Jednalo se o uvedení údajů:e-mail, město pobytu, jména a prvního
písmena příjmenížadatele o informace, které by zveřejněny v odpověd' na žádost o
informace. Uvedené údaje byly odstraněny a žadatel i UOOU byli o této skutečnosti

vyrozuměni.

jsou občanůmsdělovány

na zasedáních zastupitelstva obce,
prostřednictvím úřednídesky obce, webových stránek obce, elektronické úřední
desky a dalšímiv místě obvyklými způsoby.
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OBEC BOHATICE

OBECNÍ ÚŘao BOHATICE' Bohatice 79,470 02 Česká Lípa2
tel.:

7

31

466 804; E-mail

:

obecbohatice@ti scal i.cz; web: www. bohatice.cz

V prŮběhu roku starostka, místostarosta a někteří zastupitelé poskytli znaéné
množstvíústních, telefonických i písemných informací institucím a občanům,kteří se
na obecní úřad obrátili s žádostío informace, i když se přímo neodvolávali ve svých
žádostech na zákon č,10611999 Sb. Tyto žádosti byly vyřízeny běžným způsobem (emailem, ústně nebo telefonicky).

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 10611999 Sb.

v platném znění součástívýročnízprávy o poskytování informací,

V Bohaticích dne 5.2,2020
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starosta obééO02 ťcskii i.rpa 2

Jiří KOváč

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 2.2o2o

.\Á"':il,:;::Bolratice
.l70 02 (''eskri
í.íprr2

Sejmuto z úřední desky dne:
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