Obecní úřad Mšecké Žehrovice
Mšecké Žehrovice 77, 27064
Výroční zpráva za rok 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA
V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
ZA ROK 2019
Obecní úřad Mšecké Žehrovice v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
o svobodném přístupu k informacím a v intencích přílohy č.1 k usnesení vlády ČR č. 875 ze
dne 6.9.2000 - Metodického pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné zprávy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informace dle zákona č.106/1999
Sb., předkládá výroční zprávu o své činnosti v této oblasti za období roku 2019.
V roce 2019 obdržel Obecní úřad Mšecké Žehrovice níže uvedený počet žádostí o
informace na základě § 18, odst. 1 zákona č.106/1999 Sb.,
a) Počet podaných písemných žádostí o informace: 2
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0
f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení 0
Při obdržení jakékoliv žádosti o informace je postupováno dle vnitřní směrnice a v souladu
s výše citovaným zákonem. Informace o které je žádáno ústně, jejich poskytnutí není v rozporu s platnými právními předpisy a není třeba jejich vyhledávání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně. Jedná se především o informace u nichž není zdůrazněno, že jsou požadovány na podkladě zákona č. 106/1999 Sb.
Obec Mšecké Žehrovice sděluje občanům informace následujícím způsobem:
1. ústně na zasedáních zastupitelstva obce
2. prostřednictvím úřední desky v obci, umístěné v budově OÚ čp. 77, před budovou
OÚ a místní prodejny COOP, dále v Lodenici u autobusové zastávky
3. na webových stránkách elektronické úřední desky obce Mšecké Žehrovice
www.msecke-zehrovice.cz
4. přímo na obecním úřadě Mšecké Žehrovice č. p. 77, v kanceláři starostky obce, jedná se především o rozsáhlé informace, které nelze umístit na úřední desce či vývěsce, např. platné vyhlášky obce, směrnice o poskytování informací a jiné
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a) Počet podaných písemných žádostí o informace: 2
OÚ Mšecké Žehrovice obdržel za hodnocené období celkem 2 požadavky na informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb.
1) Dne 18. 08. 2019 datovou zprávou od Spolku pro odhalování a medializaci korupce –
UPLACENI.CZ
Žádost o informace vedena pod č.j. 230/2019 byla specifikována na žádost o sdělení, zda subjekt
Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. v minulosti podal vůči obci Mšecké Žehrovice nabídku ve
smyslu veřejných zakázek.
Odpověď z 21. 08. 2019 vedena pod č. j. 230/2019 byla poskytnuta starostkou obce. Obec Mšecké Žehrovice neeviduje k uvedeným subjektům Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o., žádnou
nabídku ve smyslu veřejných zakázek.
2) Dne 14. 10. 2019 datovou zprávou od ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HKDW LEGAL s.r.o.,
v zastoupení společnosti DERYMORE a.s.
Žádost o informace vedena pod číslem č.j. 268/2019 byla specifikována na žádost o sdělení, zda
obec Mšecké Žehrovice byla ke dni 9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská
Plynárenská, a.s.
Odpověď z 04. 11. 2019 vedena pod č. j. 268/2019 byla poskytnuta starostkou obce. Obec Mšecké Žehrovice není a nikdy nebyla akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
Pokud se nevyhoví žádosti, nebo jen zcela, musí OÚ v souladu s § 15 zákona 106/1999
Sb., vydat ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou
případů, kdy se žádost odloží. V hodnoceném uplynulém období nebylo OÚ vydáno žádné
rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V hodnoceném uplynulém období nebylo doručeno na OÚ
podání odvolání proti rozhodnutí.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
V hodnoceném uplynulém období nebyl doručen na OÚ opis podstatných částí každého
rozsudku soudu základních a vyšších stupňů.

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona
bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena
řízení o sankcích nebyla u OÚ v hodnoceném období vedena.
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e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:0
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nebyly OÚ poskytovány.

f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence 0
v hodnoceném uplynulém období nebyly OÚ poskytnuté ani OÚ poskytnuty výhradní
licence.

g) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
v hodnoceném období nebyla podána písemná stížnost u OÚ Mšecké Žehrovice v souladu
s § 16a zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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