OUBOL/423/2019

Výroční zpráva obce Bolatice za rok 2018
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva je zveřejňována na základě § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Informace obsahuje následující údaje:
Informace

Počet

a) počet podaných žádostí o informace počet vydaných
rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
počet podaných žádostí o informace
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

3
0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

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
-

žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti obce
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl
v roce 2018 vydán

---

---

--0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
-

Poznámka

---

výhradní licence v roce 2018 nebyly poskytnuty

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání
a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
- v roce 2018 nebyla podána žádná stížnost
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
- obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace
Vztahující se k její působnosti dle InfZ, žádosti je možné
podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu
obecního úřadu, tak na elektronickou podatelnu nebo
datovou schránkou, žádost musí splňovat náležitosti § 14
InfZ.

0

---

0

---

Žádosti o informace se týkaly zaslání informací ohledně uvedení názvu právnické osoby, která má nejvyšší dluh
vůči obci, jenž je po splatnosti více jak 60 dnů, zaslání informací o sdělení výše odměn radních obce ve volebním
období 2014 – 2018 a ve volebním období 2018 – 2022, zaslání vyplněného dotazníku, zda má obec kastrační
program pro kočky.
Všechny podané žádosti byly vyřízeny ve stanovené lhůtě a informace poskytnuty v písemné nebo elektronické
podobě.
Ústně, telefonicky nebo e-mailem podané žádosti o informace vyřizovali zaměstnanci obecního úřadu průběžně
v rámci svých působností a pravomocí.
Občané pravidelně získávají další aktuální informace z úřední desky obce, z oficiálních webových stránek,
z místního rozhlasu a především z Bolatického zpravodaje, který občané dostávají zdarma do svých poštovních
schránek každý sudý měsíc.
Další možnost získat informace je v rámci „Diskusního fóra obce Bolatice“ na webových stránkách obce Bolatice
www.bolatice.cz. Díky tomuto způsobu komunikace se počet dotazů dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím nijak zvlášť nezvyšuje.
Poskytování odpovědí na dotazy prostřednictvím webových stránek je pro občany jednodušší a rychlejší.

Dotazy dle tohoto zákona se týkaly informací o termínech svozu odpadů, placení vodného, stočného, poplatku
za psy, informací o stavbách v obci, o kvalitě vody, na volné pozemky pro výstavbu rodinných domů, informací a
kontaktů na firmy v průmyslové zóně, z důvodu získání zaměstnání, na možnost získání finanční půjčky z obce
Bolatice z Fondu rozvoje bydlení, možnosti získání obecního bytu, bytu v Domě s pečovatelskou službou nebo
sociálního bytu na ul. Nádražní, informací o provozních dobách lékařů a obchodů, k ověřování podpisu a listin,
o rušení trvalého pobytu, informací na poplatky za uložení urny v kolumbáriu na místním hřbitově, na provozní
dobu ve sběrném dvoře, na provozní dobu kompostárny, informací o opravách komunikací a chodníků, nahlášení
poruch na veřejném osvětlení v obci, poruch na místním rozhlasu, informací o konání kulturních akcí, na postup
při vyřizování osobních dokladů, informací o možnosti získání sociálních dávek a příspěvků pro staré a ZTP občany,
o sociální péči, na sociální ústavy, o způsobu využití pozemků občanů podle Územního plánu obce Bolatice,
o způsobu vyřízení stavebního záměru, informací pro další vyřizování na úřadech (Katastrálním a Finančním úřadu,
Městském úřadu v Kravařích) atd.
V Bolaticích 26. 2. 2019

Mgr. Herbert Pavera
starosta obce
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