VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
Dle § 18, zákona č. 61/2006 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Obecní úřad Vintířov u Sokolova
Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nabyl účinnosti
dne 1.1.2000 a byl novelizován zákonem č.61/2006. Na jeho základě je
povinnost obce zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své
činnosti v oblasti poskytování informací.
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na
základě žádosti ( ústní i písemné ) je prováděno za úhradu.
Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku :
 fotokopie informace ( strana A4 ) ……………. 2 ,- Kč
 tisk informace (strana A4) ……………………. 3 ,- Kč
 doručovací náklady : hodnota poštovného dle platného ceníku
 mzdové náklady ………………………………… 60,- Kč za každou
započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace.
Mzdové náklady se uplatní až v případě, že vyhledávání informace bude
trvat déle než 2 hodiny.
Překročí-li kalkulovaná výše částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím
informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným
souhlasem s výší úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel
v pokladně Obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce před
podáním informace.
Žádosti o poskytování informací na našem OÚ v roce 2013 byly opět
vesměs ústní, některé prostřednictvím telekomunikačního zařízení, datovými
schránkami nebo e-mailem. Na všechny bylo vždy zodpovězeno ihned nebo
v zákonem stanovené lhůtě. Po žádném žadateli nebyla požadována úhrada.
Žadatelům podávané informace byly zřejmě dostačující, protože v průběhu roku
se neobjevila žádná písemná stížnost nebo žádost o doplňující informace ani
stížnost na neplnění připomínek žadatele.
Informace, které byly v roce 2013 podány, byly v souladu se zákonem a
nedošlo k poškození ve vztahu k ochraně osobnosti. Pracovníky OÚ nebyly
poskytovány údaje stanovené v § 7 – 11 zákona.
Výroční zpráva byla projednána Zastupitelstvem obce dne 20.1.2014, je
zveřejněna na úředních tabulích obce a na internetových stránkách
www.vintirov.cz
Ve Vintířově dne 20. ledna 2014
Jitka Střimelská
místostarostka obce

