č. j . OÚSH/274/2017

OBEC SVĚTLÁ HORA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
PODLE ZÁKONA č. 106/199 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
ZA ROK 2016

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon č. 106/1999 Sb.") ukládá v § 2 povinným subjektům povinnost poskytovat informace
vztahující se k jejich působnosti. S odkazem na příslušná ustanovení § 18 zákona č . 106/1999 Sb., kde
je uvedeno, že každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací tohoto
zákona

zveřejnit

zákonem dané údaje,

předkládá

Obec Světlá Hora tuto výroční zprávu za rok 2016.

Obec Světlá Hora poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním . O zveřejněných
informacích informuje Obec Světlá Hora ve svém sídle na adrese Světlá 374, Světlá Hora, na
podatelně v přízemí objektu, na místě všeobecně přístupném, kde je možnost pořízení jejich kopie.
Obec Světlá Hora také zveřejňuje informace na svých webových stránkách www.svetlahora .cz. Na
úřední desce jsou zveřejňovány především rozsáhlé informace, které mají aktuální charakter a jsou
často obměňovány .

V souladu se zákonem o poskytování informací vydala Obec Světlá Hora Sazebník úhrad za
poskytování informací, který schválila rada obce dne 12. l l. 2013 (usnesení R 208/ 39/2013 - 1.9.).
K podání žádosti je možno použít formulář " Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199
Sb.", který je k vyzvednutí na podatelně Obce Světlá Hora nebo ke stažení na webových stránkách
obce.
•

počet

úhrad podle tohoto ceníku za poskytování v roce 2016:
• 314,- Kč
• 682,- Kč
• 279,- Kč (z toho 126,- Kč z této částky určeno na vrácení nevyzvednuto)

Centrální evidenci všech podaných žádostí o informace, o kterých se pořídí písemný záznam, vede
podatelna Obce Světlá Hora (přízemí objektu).
Obsah výroční zprávy se člení dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.:
a)

Počet

•

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

v roce 2016 bylo podáno 5 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
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Stručné

shrnutí obsahu podaných žádostí:

1) Sp. zn. 2SS/2016/MM
Žadatel: !stav Media CZ s.r.o., Nádražní 762/32, 1SO 00 Praha S (IČ 0344172S)
- žádost byla podána dne 29. 1. 2016 a bylo v ní žádáno o poskytnutí informací k investičním
plánům obce na rok 2016
- na žádost bylo odpovězeno dne 1. 2. 2016 odesláním odpovědi na do datové schránky žadatele (finanční úhrada za poskytnutí informací nebyla vybírána)
-žádost včetně odpovědi byla zveřejněna na webových stránkách obce od 1. 2. 2016 do 17. 2.
2016
2) Sp. zn . 1886/2016/MM
Žadatel: pan P.S.
-žádost byla podána dne 22. 6. 2016 a bylo v ní žádáno o znalecký posudek č. 1-10/2009 ze
dne 2S. 10. 2009 k obecním lesům, rozhodnutí ze SFŽP k poskytnuté dotaci k akci " Snížení
energ. náročnosti u sportovního zařízení v majetku obce", rozhodnutí ze SFŽP k podané
dotaci k akci " Snížení energ. náročnosti u obecního úřadu", rozhodnutí ze SFŽP k poskytnuté
dotaci k akci "Využívání a likvidace odpadů BRO", vícepráce k paragrafu 2219 k akci " Oprava
chodníku mezi bytovými domy Světlá č .p. 346 - 379" a vícepráce k paragrafu 2112 k akci "
Oprava místní komunikace a chodníku parc.č.1917 /1 ve Světlé Hoře"
-oznámení o výši úhrady bylo odesláno dne 1. 7. 2016, převzato žadatelem dne 4. 7. 2016,
úhrada byla žadatelem provedena
- na žádost bylo odpovězeno dne 11. 7. 2016 odesláním odpovědi na adresu uvedenou
žadatelem
-žádost včetně odpovědi byla zveřejněna na webových st ránkách obce od 12. 7. 2016 do
28.7.2016
3) Sp.zn. 2009/2016/MM
Žadatel: pan A.Š.
žádost byla podána dne 7. 7. 2016 a bylo v ní žádáno o poskytnutí informací souvisejících "se
sdělením starosty v červencovém Zpravodaji 2016"
dne 12. 7. 2016 byla žadateli zaslána výzva k doplnění jeho žádosti, převzata byla dne 14. 7.
2016 a odpovězeno na ni bylo žadatelem dne 21. 7. 2016
dne 2S. 7. 2016 byla žadateli opakovaně zaslána výzva k doplnění jeho žádosti, převzata dne
29. 7. 2016 a odpovězeno na ni bylo žadatelem dne 8. 8. 2016
oznámení o výši úhrady bylo odesláno dne 12. 8. 2016, převzato žadatelem dne 16. 8. 2016,
úhrada byla žadatelem provedena
na žádost bylo odpovězeno dne 24. 8. 2016 odesláním odpovědi na adresu uvedenou
žadatelem
žádost včetně odpovědi byla zveřejněna na webových stránkách obce od S. 10. 2016 do
21. 10. 2016
4) Sp. zn. 2887/2016/MM
Žadatel: pan P.S.
žádost byla podána dne 3. 10. 2016 a bylo v ní žádáno o poskytnutí informací: doplnění
informací k rozhodnutí ze SFŽP k poskytnuté dotace k akci "Snížení energet. náročnosti u
sportovního zařízení v majetku obce", doplnění informací k paragrafu 2219 k akci " Oprava
chodníku mezi bytovými domy Světlá č.p. 346 - 379" a vícepráce k paragrafu 2112 k akci "
Oprava místní komunikace a chodníku parc. č. 1917/1 ve Světlé Hoře " a dále k vícepracím na
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akci "Oprava chodníku mezi bytovými domy Světlá č.p. 346 - 379" a k vícepracím na akci
"Oprava místní komunikace a chodníku č.p. 1817/1 ve Světlé Hoře "
oznámení o výši úhrady bylo odesláno dne 13. 10. 2016, převzato žadatelem dne 18. 10.
2016, úhrada byla žadatelem provedena
na žádost bylo odpovězeno dne 21. 10. 2016 odesláním odpovědi na adresu uvedenou
žadatelem
žádost včetně odpovědi byla zveřejněna na webových stránkách obce od 1. ll. 2016 do
18.11.2016
dne 4. ll. 2016 byla žadatelem podána stížnost na postup při vyřizování výše uvedené
žádosti o informace
dne 8. ll. 2016 byla stížnost, včetně celého spisového materiálu, postoupena Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje
dne 28. ll. 2016 bylo Obci doručeno rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského krajebylo přikázáno vyřízení uvedené žádosti a zjednání nápravy ve vztahu k požadavku úhrady
nákladů za poskytnutí informací
na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne bylo žadateli zasláno
sdělení o vrácení částky 126,- Kč a doplnění dokladů k vícepracím k akci "Oprava komunikace
a chodníku č.p. 1817/1 ve Světlé Hoře ", částku určenou k vrácení si žadatel nevyzvedl

S) Sp.zn. 3379/2016/MM
Žadatel: pan M . T.
žádost byla podána dne 15. ll. 2016 a bylo v ní žádáno o poskytnutí informací ohledně
nemovitostí- rodinných domků typu "OKAL" na území obce Světlá Hora
na žádost bylo odpovězeno dne 16. ll. 2016 odesláním odpovědi na adresu uvedenou
žadatelem (finanční úhrada za poskytnutí informací nebyla vybírána)
žádost včetně odpovědi byla zveřejněna na webových stránkách obce od 21. ll. 2016 do 7.
12.2016

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

•

v roce 2016 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí, neboť Obecní
Světlá Hora nevydal rozhodnutí o neposkytnutí informace, o kterou bylo žádáno

úřad

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 řízením o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance :

•

v roce 2016 nebyly předmětem soudního rozhodnutí žádná žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

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

•

v roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence
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e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení:

•

f)

v roce 2016 byla podána 1 stížnost
podle zákona č. 106/1999 Sb.

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

•

v roce 2016 nebyly podány žádné
Sb.

další informace k uplatňování zákona č. 106/1999

Zpráva zpracována dne: 23. 1. 2017
Zpracovala: M. Marková
Zpráva

na postup při vyřizování poskytování informací

zveřejněna

dne: 26. Ol. 2017
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