Výroční zpráva za rok 2017 podle zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

V souladu s výše uvedeným zákonem, § 18, odst. 1, zveřejňuje povinný subjekt obec
Voděrady výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací:
a) počet podaných žádostí o informace
a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

7
žádné

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

žádné

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí 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
žádné
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

žádné

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

žádné

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

žádné

ad a)
V roce 2017 bylo na OÚ Voděrady doručeno podle shora uvedeného zákona celkem 7 žádostí
o informace:
-

o investičních plánech obce pro rok 2017 financovaných z rozpočtu obce nebo z jiných
veřejných rozpočtů
- zodpovězeno

-

o způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci
- zodpovězeno

-

o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017
- zodpovězeno

-

o možnosti spolupráci při zajišťování zpětného odběru obalů, třídění odpadů z obalů a
rozvoji sběrné sítě pro třídění odpadů
- zodpovězeno

-

o zajištění sociálního bydlení
- zodpovězeno

-

o ochraně proti škodlivým ptákům
- zodpovězeno

-

o pohledávkách a uzavřených darovacích smlouvách
- zodpovězeno

Podle § 103 odst. 4, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, odpovídá starosta obce za
informování veřejnosti o činnosti obce.
Bc. Michal Hejna, starosta
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