Výročnízpráva Obce Dolní Třebonín za rok 2OL6
o poskytováníinformací podle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu § 18 zákona č. LO6/t999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje obec Dolní
Třebonín uýročnízprávu za rok 2OL6 o své činnostiv poskytováníinformací podle citovaného zákona:
Počet písemných podaných žádostí o informace: 7
Počet ústníchpodaných žádostí i informace:

1

Žádostise týkaly zejména: lnvestičníchplánů obce DolníTřebonín, kulturních a sportovních akcí
v obci, hospodaření Bytového družstva DolníTřebonín, poskytování služeb občanůmobce,
hospodaření s majetkem obce ,
2. počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
3. počet podaných stížností:2
4. Opis podstatných částíkaždéhorozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí

povinného subjektu o odmítnutížádosti o poskytnutí informace a přehled všechny výdajů, které
povinný subjekt vynaložilv souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podIe tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
Žaang rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti poskytnutí

informace nebyl v roce 2016 vydán.
5. Výčet poskytnutých v,ýhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí v,ýhradní

!icence
Výhradní licence v roce 2016 nebyly poskytnuty,
6. DaIšíinformace vztahuiícísek uplatňování tohoto zákona

V roce 2016

by|o obci Dolní Třebonín doručeno 2 podání, označených jako stížnostpodle

§

16a

zákona č, 7O6/L999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (lnž) na postup obce jako povinného

subjektu při vyřizování žádostío informace. Z tohoto počtu byla 1 stížnost vyřízena rozhodnutím
starosty obce a 1 stížnostbyla postoupena nadřízenému orgánu, který přikázal žádost o informaci
znovu vyřídit.
Žádosti byly přijímány prostřednictvím elektronické podatelny, poštou iosobně.
Poznámky:
Kde je v tomto dokumentu použita zkratka ,,lnfZ",je jí myšlen zákon č. L06/t999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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