r-.obecní úřad Mikulovice
se sÍdlem: valčíkava 52, 53o 02 Parclubice
tel; 466 3A3 743, e-mait. obec@obecmikulovice.cz

Výročnízpráva o poskýnutých informacích
za rok 2016
dle zákona č.106/1999 sb', o svobodném přístupu k informacím
Clánek
et
1.

Pačet písemně poaanycn

l.

podaných žádostí

zaaost|

1

2' Počet Vyřízených žádostÍ:

1

3' Počet vyřízených žádostÍ s rozhodnutim o neposkytnutí informace'

0

čtánek tI'
Počet podaných odvotání proti rozhodnuti
1.

Pačet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

2' PočeI kladně vyiEenýCh odvo]ánl'

0

3' Počet zamítnutýCh odvotáni:

0

CIánek lIl '
Poěet stížnostídle $ 16 a zákona č' 106/1999 sb.

1' Počet stížností:

Článek tV.
1' Žádost pocJanou

pro rok 2016.

opisy podstatných částíodpovědí
lsTAV MedÍa, s' r' o', Nádražní 76z32, 150 oa Praha

5 o

sděIení investičníchptánŮ obce

odpověd':

r'
/

oprava chodníku a komunikace v obci Blato
oprava a rekonstrukce prostorů zŠa oÚ Mikutovice

realizace
realizace

ÚBEcN

ÍÚ

2016
2016

náklad 0'5 mit. Kč
náklad 1,o mil' Kč

ŘAD

IViiKULOVICE

Valčíkova52
530 02 parctubice 2

V MikulovicíCh 5. 1 ' 2017

lng. Josef Nentvich
starosta obce
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obecní úřad Mikulovice
se sídlem: valčíkova 52, 530 02 Pardubice
tel: 466 303 743, e-mail: obec@obecmikulovíce'cz

Výročnízpráva o poskytnutých informacích
za rok 2015
dle zákona č'106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
čIánek l.
Počet podaných žádostí

žádostí:
2' Počet VyřÍzenýCh žádostí:
1' Počet pÍsemně podaných

19

3' Počet vyřízených žádastí s rozhodnutím o neposkytnutí

19

infomace:

0

čIánek It.
Počet podaných odvolání proti rozhodnutÍ

rozhodnutÍ''
2' Počet kladně vyřízených odvoláni.
3' Počet zamítnutých odvolání:
1. Počet podaných odvolánÍ protí

ctánek

0
o
o

tlI.

Počet stÍžnostídle $ 16 a zákona č. 106/1999 sb.

1' Počet

stÍžností:

1

Čtánek tv.

opisy podstatných částíodpovědÍ
1' ŽáClost o sdětení použÍVanéhopragramu pro přehtedy textů zákonŮ' právních pře1lpísů (označení,Verze)

odpověd': obec používá program AsPl verze 2014.
2' Žádost jaké dokumenty předložÍl ,,Ktub ČtyřtÍstek" a další spotky při svém založení a jak spolky žádají o příspévek'

působí6 sdružení, dVě sdruženímají stanovy a tČo, ostatní působí na Základě vlastních pravidel. o
příspěvek žádají obec a zastupitelsfuo rozhoduje a přidělenén finančním příspěvku na daný rok. IJzavírá se smlouva a
odpověd':

V obci

kontrolu čeQáníÍinančníchprostředků provádí finančníVýbor obce.
3' Žádost o pořízeni fotokopií z 3. a 6' jednání zastupitelsfua obce'

odpověd': zápisy iusnesení byly žadatelÍpředlaženy osobně. Žadatet ustoupil

oc1

požadavku na pořÍzení fotokopií.

4. Výsadba lip u kravína * celkem 16 žádostí'Žadatel ve svých žádostech požadovat vysvěttit důVody výsadby
stromořadí lip. v podstatě mu šlo o přemístění 3 ks lip u jeho pozemku, které by mu údajně v budoucnu znehodnotily
pozemek. Po jednání a doporučenízastupite!sfua byly 3 ks lip přesázeny'

5. stížnostna postup pň VyřizovánÍ žádosti o ínfonnace. stížnost směřovala ke sdělenÍ, že ža]latel neobdržel

požadavané informace.

odpověd': Vzhledem k obrovskému objemu požadovaných ÍnÍormacíjedním žadatelem, byl tento informován a vyzván
o specifikaci, od kteÚch dokumentŮ požaduje fotokopii a které požaduje pouze předtožit k nahtédnutí' Po jednání
s žadatelem bylo dosaženo dohody'

v MikutovicÍch

11.1.2016
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lng' Josef Nentvích
starosta obce
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