VÝROČNÍ ZPRÁVA
dle § 18, zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

za rok 2019

V souladu s § 18 odst. l, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve
mění pozdějších předpisů) vydává Obecní úřad Česká Kubice tuto opravenou výroční zprávu
o poskytování informací podle výše uvedeného zákona:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2019 bylo na Obecní úřad Česká Kubice podáno 10 žádostí o poskytnutí
b)

c)
d)
e)

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., které byly vyřízeny.
počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V průběhu roku 2019 nebyla předmětem soudního rozhodnutí žádná žádost o
poskytnutí informace.
opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Nedošlo k žádnému soudnímu jednání.
výčet poskytnutých výhradních licencí:
Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
počet stížností podaných podle § 16a:
V roce 2019 byla na Obecní úřad Česká Kubice podány 2 stížnosti na postup při
vyřizování žádostí o informace.
Stížnost ze dne 11.1.2019 se týkala informací o řádu veřejného pohřebiště obce Česká
Kubice a plánu rozmístění hrobových míst s čísly veřejného pohřebiště obce Česká
Kubice. Žadatel neuvedl, že tyto informace požaduje v kopii a povinný subjekt

odpověděl, kde žadatel tyto informace najde. S tímto se žadatel neuspokojil a podal
stížnost. Po stížnosti povinný subjekt odpověděl stejně a při odpovědi zaslal
požadované informace ještě v příloze.
Stížnost ze dne 11.1.2019 se týkala informací, uvedených pod bodem F) o
plánovaných nákladech pro konzultační, právní práce (položka 5166) návrh rozpočtu
obce na rok 2019. Povinný subjekt opoměl odpovědět na bod F. Na toto žadatel podal
stížnost. Povinný uznal oprávněnost a žadateli informaci poskytl. Ke smlouvě povinný
uvedl, že bylo konzultováno s právní kanceláří a došlo pouze k administrativní chybě.
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Na dotazy nejrůznějšího charakteru, jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými
předpisy, po celý rok ústně odpovídaly pracovnice Obecního úřadu Česká Kubice a
zastupitelé Obce. Jedná se především o informace, u nichž není zdůrazněno, že jsou
žádány na podkladě zákona č. 106/1999 Sb. Tyto dotazy jsou s žadatelem vyřizovány
bezprostředně a nejsou evidovány.
Další aktuální informace občané pravidelně získávají na zasedáních zastupitelstva
obce, prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.
V souvislosti s poskytováním informací nebyla v roce 2019 ze strany obce Česká

Kubice požadována žádná úhrada nákladů.
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V České Kubici dne 1.9. 2020
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Radj " Gerberg
Starosta obce
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