OBEC BOHATICE

OBECNÍ ÚŘao BOHATICE, Bohatice ]g,470 02 Česká Lípa2
tel,:

7

31

466 804; E-mai

l

:

obecbohatice@tiscal i.cz; web: www. bohatice.cz

Výročni zpráva o poskytování informací za rok 2020
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 10611999 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 ,,Výročnízprávu za rok
2020,.

a)

počet podaných žádostí o informace:

žadost ze dne
č.i.

1

Žadatel

Obsah

1.7.2020

paní J. K.
Soubor 14 otázek
č.i. Bol12012020
Liberec
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutížádosti:0
c) počet podaných odvolání proti
0
d) opis podstatných částíkaždéhorozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutížádosti o poskytnutí informací:

rozhodnutí:

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:
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popis způsobu jejich vyřízení:
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h) dalšíinformace vztahujícíse k uplatňování zákona:

l

lnformace jsou občanůmsdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím
úřednídesky obce, webových stránek obce, elektronické úřednídesky a dalšími v místě
obvyklými způsoby.
V prŮběhu roku starosta, místostarostka a někteří zastupitelé poskytli značnémnožství
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.10611999 Sb. Tyto žádosti byly vyřízeny běžným způsobem (e-mailem, ústně nebo

telefonicky).
Počet těchto žádostí není dle ustanovení § ,13 odst. 3 zákona
znění součástívýročnízprávy o poskytování informací,

č. 10611999 Sb, vplatném

V Bohaticích dne 3.2.2021
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