Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

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 Přestavlky
tuto
„Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012“.

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

počet podaných žádostí o informace
0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
o poskytnutí informace
přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti
se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
0
tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance
a náklady na právní zastoupení:
poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti
0
poskytnutí výhradní licence
počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně
důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich
0
vyřízení
další informace vztahující se k uplatňování zákona:
0

Při obdržení jakékoliv žádosti o informace je postupováno dle vnitřní směrnice a v souladu
s výše citovaným zákonem. Informace o které je žádáno ústně, jejich poskytnutí není
v rozporu s platnými právními předpisy a není třeba jejich vyhledávání, jsou poskytovány
neprodleně a bezplatně. Jedná se především o informace u nichž není zdůrazněno, že jsou
žádány na podkladě zákona č. 106/1999 Sb. .

Obec Přestavlky sděluje občanům informace následujícím způsobem:
1. ústně na zasedáních zastupitelstva obce

2. prostřednictvím úřední desky v obci, umístěné před budovou prodejny smíšeného
zboží
3. na webových stránkách elektronické úřední desky Obce Přestavlky
www.obecprestavlky.cz
4. přímo na obecním úřadě Přestavlky č.p. 60 v kanceláři starostky obce, jedná
se především o rozsáhlé informace, které nelze umístit na úřední desce či vývěsce,
např. platné vyhlášky obce, směrnice o poskytování informací a jiné

V Přestavlkách dne 27.2.2013

Ivana Simbartlová v.r.
starostka obce

