OBEC DOLCE, DOLCE 100, 334 01 PŘEŠTICE,
tel. : 377 986 695, IČO: 00574163

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2012
dle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obecní úřad Dolce předkládá tuto výroční zprávu o plnění výše uvedeného zákona
za kalendářní rok 2012
a) Během roku 2012 byly podány 3 písemné žádosti o informaci
1. Č.j.: 2/12
Dne 2. 1. 2012 byla doručena žádost od firmy HORIZONT-NARE, s.r.o., se sídlem
Široká 3, 736 01 Havířov - Město o informaci, zda obec plánuje v r. 2012 investice,
které budou spojeny s řešením bezbariérovosti, a to pomocí schodolezů,
schodišťových plošin, zdvižných vertikálních plošin (výtahů pro ZTP), nájezdových
ramp, stropních závěsných systémů, apod.
Odpověď byla poskytnuta písemně dne 9. 3. 2012.
2. Č.j.: 17/12
Dne 12. 1. 2012 byla doručena žádost od firmy Business Media CZ, s.r.o., Nádražní
32, 150 00 Praha 5 o zaslání investičních plánů obce pro rok 2012, resp. seznam
stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2012 a budou financovány
z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů.
Odpověď byla poskytnuta písemně dne 12. 3. 2012.
3. Č.j.: 387/12
Dne 3. 12. 2012 byla doručena žádost od fyzické osoby pana Davida Horáka,
Albína Krejčího 14, 679 61 Letovice o informace ohledně místně příslušných
orgánů ve vztahu k orgánu územní samosprávy – Obecní úřad Dolce.
Odpověď byla poskytnuta písemně dne 24. 1. 2013.
b) V roce 2012 nevydal Obecní úřad Dolce rozhodnutí o nevyhovění žádosti a nebylo
podáno žádné odvolání, rovněž nebyl vydán žádný rozsudek soudu ani nebyly
uplatněny žádné sankce za nedodržení tohoto zákona.
c) Na ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období roku
2012, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci
tohoto zákona.

V Dolcích dne 4. 2. 2013

Stanislav Ziegler
starosta obce Dolce

