Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti Obce Třanovice v oblasti
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015 je zpracována
na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v
požadované struktuře:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
v průběhu roku 2015 obec obdržela 3 žádosti o poskytnutí informace. Nebylo vydáno
žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace nebo její části
b) počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části § 18odst.1
písm.b)zákona č. 106/1999 Sb.
nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
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
nebylo učiněno podání k přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
nedošlo k výdajům vynaloženým v souvislosti se soudními řízeními o právech a
povinnostech podle tohoto zákona
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
nedošlo k poskytnutí výhradních licencí
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení
nebyly podány stížnosti podle § 16a zákona
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
V roce 2015 byly obecnímu úřadu v Třanovicích zaslány tři žádosti o poskytnutí
informací dle zákona 106/1999 Sb. Na všechny žádosti bylo v zákonné lhůtě
odpovězeno.

Předložené dotazy se týkaly:
- právního informačního systému, který obec užívá
- investičních plánů obce Třanovice pro rok 2015 (seznam stavebních projektů, které
byly plánovány na rok 2015 a mají být financovány z rozpočtu obce nebo z jiných
veřejných rozpočtů)
- závěrečného účtu obce od roku 2010 do roku 2014
V prostorách podatelny obecního úřadu jsou umístěny informace, kde jsou zveřejněny
soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5odst.1 zákona,
tyto informace jsou současně k dispozici na webové stránce obce www.tranovice.cz
Občanům je poskytnuto množství informací o činnosti orgánů obce, ve zvláštním
oddíle „povinné informace“ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace,
výroční zprávy dle ust. §18 zákona, rovněž ceník za poskytování informací apod.
v oddíle „formuláře“ je ke stažení formulář žádosti pro poskytování informací podle
zákona č. 106/1999Sb.
Výroční zpráva byla schválená radou obce Třanovice usnesením č. 7/29/RO/2016 ze
dne 1.2.2016.
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