Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 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:
A1 ) Bussines Media CZ čj. Bitob 97/2016. 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 nebyl
uhrazen. Informace nebyla podána.
A 2 ) Žádost Romana Míky, čj. Bitob 649/2016 z 6.10.2016.
- Žádal o kompletní výpis z bankovních účtů za měsíc září , kde je ÚSC majitelem
- Žádal o kopii poslední darovací smlouvy , kde je obec dárcem.
Dopisem ze dne 12.10.2016 obec žádala úhradu ve výši 206 Kč.
Pan Míka reagoval zasláním stížnosti na postup při vyřizování stížnosti, přijato pod
zn. Bitob 668/2016.
Dne 17.10.2016, Bitob 678/2016, obec zaslala p. Míkovi dopsi s přílohami – výpis z účtu u
ČNB a KB-fond a kopii darovací smlouvy. A současně zaslala rozhodnutí o částečném
odmítnutí žádosti, Bitob 679/2016 ze 17.10.2016 spolu s výpisem z účtu KB,
s anonymizovanými údaji. Doručeno do jím udané DS.
Další námitky nebyly vzneseny. 19.10.2016 zveřejněno na úřední desce.
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 20.2.2017.
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