Obec Velká Hleďsebe
(okres Cheb, Karlovarský kraj)

oceněná Bílou stuhou za péči o děti a mládež v soutěži Vesnice roku 2000,
Modrou stuhou za společenský život v obci v soutěži Vesnice roku 2002,
Zlatou stuhou jako vítěz soutěže Vesnice roku 2004 v Karlovarském kraji
a Bílou stuhou za činnost mládeže v soutěži Vesnice roku 2009
adresa: Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe

Vyřizuje: oprávněná úřední osoba Milan Rejcha odborný referent
Ve Velké Hleďsebi dne: 29.1.2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014
o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
( zpracovaná v souladu s §18 )
Tato zpráva slouží pro podklad k veřejné výroční zprávě o činnosti Obce Velká Hleďsebe a to v začlenění jako
samostatná část s názvem: „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím“.
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
-

za sledované období nebyly podány žádné žádosti a nebylo vydáno žádné odmítnutí.

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
k poskytnutým informacím nebyla podána odvolání
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 řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
-

za sledované období nebyly žádné žádosti odmítnuty

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

v našem případě není relevantní

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
-

za sledované období nebyla podána stížnost podle § 16a zákona

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
-

poskytnuté informace byly vyřízeny v zákonné lhůtě,

Milan Rejcha
odborný referent

IČ: 005 72 756; DIČ: CZ00572756; bank. spojení: ČSOB Mariánské Lázně, č. ú. 71859613/0300
telefon: + 354 621 882 (ústředna) + 354 621 327 (bytové hospodářství, matrika); + 354 602 503 (ekonomický úsek);
e-mail: podatelna@obecvh.cz, starosta@obecvh.cz

