Obecní úřad Řenče
Řenče 54
334 01 Přeštice

V Řenčích dne 22. 1. 2016
Č. j.: 59 - 16

Výroční zpráva
o poskytování informací za rok 2015
dle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obecní úřad Řenče předkládá tuto výroční zprávu o plnění výše uvedeného zákona za
kalendářní rok 2015:

a) počet podaných žádostí o informace
Během roku 2015 byly podány 3 písemné žádosti o informaci:
Č. j.: 7 - 15
Dne 5. 1. 2015 byla doručena žádost pana Josefa Šoleho, Řenče 100, 334 01 Přeštice s názvem –
Věc: 1/ Rozdělení funkcí v zastupitelstvu, 2/ Odměny zastupitelstva, 3/ Zaslání usnesení
zastupitelstva a TJ Řenče z rekonstrukce hřiště na malou kopanou, obsahující žádost o zaslání
kopie z jednání zastupitelstva a TJ Řenče. Odpověď byla poskytnuta písemně dne 30. 1. 2015 pod
č. j. 64 - 15.
Č. j.: 81 - 15
Dne 9. 2. 2015 byla doručena žádost pana Josefa Šoleho, Řenče 100, 334 01 Přeštice s názvem –
Upřesnění žádosti – odpověď na č. j. 64 - 15, obsahující žádost o zaslání kopie z jednání
zastupitelstva a TJ Řenče. Odpověď byla poskytnuta písemně dne 5. 3. 2015 pod č. j. 121-15.
Č. j.: 136 - 15
Dne 16. 3. 2015 byla doručena žádost od Business Media CZ, s. r. o. IČ 28473531, Nádražní 32,
Praha 5, 150 00 o informaci zaslání investičních plánů obce pro rok 2015, resp. Seznam
stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtu obce
nebo jiných veřejných rozpočtů. Odpověď byla poskytnuta písemně dne 26. 3. 2015 pod č. j. 16715.
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0

d) 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
e) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
f) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
0
g) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Na ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období roku 2015, ze
strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení ústních žádostí v rámci tohoto
zákona.

Miloslava Loudová
starostka Obce Řenče

