Povinný subjekt:
MĚSTO ZDICE,
SE SÍDLEM HUSOVA 2, 267 51 ZDICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2017
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
PODLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti.
Povinný subjekt město Zdice obdržel 10 písemných žádostí o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (odbor městských investic a
majetku a odbor správní / doprava a odbor finanční a organizační) na
žádné z nich nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti zcela nebo
částečně.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí.
Nebylo podáno žádné odvolání.
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.
Nebyl vydán žádný rozsudek.
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
Nebyly poskytnuty.
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení.
Nebyla podána žádná stížnost podle výše uváděného zákona.
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f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
Zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou umístěny na
vývěsce v přízemí budovy radnice, na webových stránkách subjektu a
pořízení jejich kopie je možné v podatelně městského úřadu.
Ústní žádosti o informace byly vyřízeny zaměstnanci povinného subjektu
bezodkladně, celoročně. O jejich uplatnění se nevede evidence.
Dílčí informace jsou pro občany města zveřejňovány na internetových
stránkách města Zdice, dále pak prostřednictvím místního infokanálu,
tisku nebo umístěním informací na úřední desce či informačních deskách
v Černíně a Knížkovicích a na výlepních plochách.
Ve Zdicích dne 15. 02. 2018
Bc Antonín Sklenář v.r.
starosta města
Ing. Petra Miláčková v.r.
tajemnice úřadu

