Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 o poskytování informací dle
zákona 106/99 Sb.
Podle §18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Obci Bítovany jako povinnému
subjektu uloženo vydání "Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací", která obsahuje:
a) - počet podaných žádostí o informace
b) - počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) - opis podstatných částí každého rozsudku soudu
d) - výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
e) - další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
K bodu:
a) počet podaných žádostí: 4
a1 ) Bussines Media CZ čj. Bitob 74/2013, do datové schránky. Dotaz na investiční plán , vč. popisu akce,
rozpočtu, termínu, termínu na výběrové řízení
* Vzhledem k rozsahu žádosti byla zaslána informace o ceníku služeb vč. předpokládaných nákladů obce
ve výši 200 Kč. Po úhradě mu bude informace poskytnuta. Poplatek byl uhrazen 26.2.2013. Informace byla
podána.
a2) Dotaz Lenky Machačové, na potvrzení trvalého pobytu osob na čp. 6 Bítovánky, jelikož dům kupuje a
proti osobám je vedeno exekuční řízení. Čj. Bitob 480/2013, 1.11.2013.
* Přes Czech point zjištěny údaje a sděleny žadatelce. Bez poplatku.
a3) Dotaz pana Lubomíra Pavlišty, zda je na čp. 26 Bítovany hlášena k TP nějaká osoba. Dům kupuje . Čj.
Bitob 508/2013, dne 18.11.2013.
* Přes Czech point zjištěny údaje a sděleny žadati. Bez poplatku.
a4 ) Bussines Media CZ, čj. Bitob 576/2013, do DS. Dotaz na investiční plán na rok 2014. * Opět byla
zaslána informace o ceníku služeb , s předpokládanými náklady obce ve výši 200 Kč. Po úhradě mu bude
informace poskytnuta. Poplatek nebyl uhrazen.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: Nebyl žádný rozsudek soudu.
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: Nebylo
žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
e) další informace vztahujících se k uplatňování tohoto zákona:
Povinnost poskytovat informace je ze zákona možná buď oproti žádosti nebo prostým zveřejněním.
Informace o činnosti obce a OÚ byly zveřejňovány s využitím úřední desky , prostřednictvím webové
stránky www.bitovany.cz či sdělovacích prostředků.
Vyvěšeno na úřední desce Obce Bítovany dne 23.1.2014.
Vypracovala : Ing. Jonášová

Ing. Bc. Jaromír Pražan
starosta

