OBEC

DOLNÍ LHOTA

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

za rok 2021
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),
vydává povinný subjekt, OBEC DOLNÍ LHOTA,

výroční zprávu
za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.
I. Podané žádosti o informace
V roce 2021 bylo podáno celkem 11 písemných žádostí o poskytnutí informace dle zákona.
Lhůta pro poskytnutí informace, která je nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo
ode dne jejího doplnění, byla u 11 žádosti dodržena.
II. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2021 byla vydána 2 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
III. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V roce 2021 bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
IV. Rozsudek soudu
Rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebyl v roce
2021 vydán.
V. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
VI. Stížnosti podané podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
V roce 2021 byly podány 3 stížnosti na Krajský úřad Moravskoslezského kraje na postup při
vyřizování žádostí o informace. Tyto stížnosti byly vyřízeny vydáním Rozhodnutí Krajského
úřad MSK s potvrzením postupu obce Dolní Lhota, obecního úřadu, při vyřizování předmětné
žádosti o poskytnutí informace.
Dále byla podána 1 stížnost na Obecní úřad Dolní Lhota na postup při vyřizování žádosti o
informace-nesouhlas s výši úhrady, která byla postoupena Krajskému úřadu MSK. Krajský
úřad MSK Rozhodnutím snížil výši úhrady na 0 Kč.

VII. další informace vztahující se k uplatňování zákona
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat
finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,
opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt si může
vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Podle ustanovení § 5 odst. 1
písm. f) zákona ve spojení s § 17 téhož zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o
zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytnutí informací, schvaluje starosta obce
Sazebník úhrad za poskytování informací. Pro rok 2021 platil sazebník schválený starostou
obce dne 18.12.2020.
V roce 2021 byly účtovány finanční úhrady za poskytnutí informace podle § 17 odst. 1
zákona, ve dvou případech, a to v prvním případě ve výši 1.829 Kč, který byl uhrazen a ve
druhém případě ve výši 215 Kč, který byl na základě stížnosti Rozhodnutím Krajského úřadu
MSK snížen na 0 Kč.
Povinný subjekt zveřejňuje poskytované informace na webových stránkách obce: Úřad obce,
Povinné informace, Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Databáze
poskytovaných informací.
Povinný subjekt zveřejňuje výroční zprávy na webových stránkách obce: Úřad obce, Povinné
informace, Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím, Výroční
zprávy.
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Tato výroční zpráva byla schválena starostou obce Dolní Lhota dne 18.02.2022
V Dolní Lhotě dne 21.02.2022
OBEC DOLNÍ LHOTA
Poštovní 250
747 66 Dolní Lhota
Telefon: 553 768 014
Podatelna: podatelna@dolnilhota.cz
Identifikátor datové schránky: c4qbyd7
IČ: 00 535 133
DIČ: CZ00535133
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1842566339/0800

Mgr. Bc.
Vladimír Sobas

Digitálně podepsal Mgr. Bc.
Vladimír Sobas
Datum: 2022.02.24 08:47:18
+01'00'

Mgr.Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

