Výroční zpráva
o činnosti povinného subjektu města Vimperk v oblasti poskytování informací
za období roku 2015
Výroční zprávu předkládá město Vimperk jako povinný subjekt v souladu
s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění.
Z celkového počtu 26 žádostí o informaci bylo 24 žádostí vyřízeno kladně, 0 žádosti
odloženy, 2 žádosti zamítnuty nebo částečně zamítnuty.
Činnost povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v uplynulém roce:
•
•
•
•
•
•

•

•

V r. 2015 přijal povinný subjekt město Vimperk 26 žádostí o informace. Bylo
vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo podáno 1 odvolání.
Žádné rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace nebylo soudně přezkoumáno.
V r. 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
Ve sledovaném období byly podány 3 stížnosti podle § 16a zák. č. 106/1999
Sb.
Při obdržení žádosti o informace je postupováno v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb. a dle vnitřní instrukce. Informace, o které je žádáno ústně,
jejichž poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich
vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně. Odpovědi na vyřízené
žádosti o informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města.
Byla provedena kontrola dodržování zákona č.106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – poskytování informací
v oblasti přenesené působnosti územního samosprávného celku Krajským
úřadem Jihočeského kraje, odborem legislativy a vnitřních věcí za rok 2011 až
srpen 2015, (viz protokol o kontrole), závady byly v řádném termínu
odstraněny.
Do protokolu o kontrole a sdělení o odstranění závad lze nahlédnout
v kanceláři starostky prostřednictvím tajemníka MěÚ Vimperk

Výroční zpráva byla projednána a schválena Radou města Vimperk dne 01.02.2016
č. usnesení 113, zveřejněna na úřední desce a webových stránkách města Vimperk.
Přílohy:
- Evidenční kniha žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2015
- Protokol o kontrole
- Sdělení o odstranění závad
Ve Vimperku dne 27.01.2015.
Zdeněk Ženíšek
tajemník MěÚ Vimperk

