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Výroční zpráva za rok 2016 
vydaná v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Na základě § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění 

pozdějších předpisů zveřejňuji výroční zprávu za předcházející kalendářní rok, tj. rok 2016 
z oblasti poskytování informací: 
 

a) Počet podaných žádostí o informace počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti   

- Počet podaných žádostí o informace                                          1                                       

- Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                               0 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                      0 

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  

- Počet                                                                            0  

- Opisy. 

- Výdaje: 

 - žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o 

poskytnutí informace nebyl v roce 2016 vydán  

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence, 

-  Počet                                                                         0 

   -  Odůvodnění: 

- výhradní licence v roce 2016 nebyly poskytnuty  
e) Počet stížností podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení  

- Počet                                                                             0 

- Důvody podání a popis vyřízení: 

f) Další informace                                                                      

Ústní žádosti nejsou předmětem výroční zprávy a byly vyřizovány průběžně. K jejich vyřízení 

nebyly vzneseny žádné připomínky. Ústní žádosti o informace se podle zákona neevidují, a tudíž 

se ani neuvádějí ve výroční zprávě. Ústní a telefonické žádosti o informace byly řešeny průběžně. 

Ke způsobu  vyřízení takto podaných žádostí   o informace nebyly  vzneseny žádné připomínky.  

Rozpočet obce, závěrečné vyúčtování a nakládání s majetkem je zveřejňováno na úřední desce i 

elektronicky. 

Usnesení zastupitelstva obce jsou zveřejňována na úřední desce i elektronicky. Zápisy jsou 

k dispozici též na Obecním úřadě v Nekoři. 
  

Základní informace o úřadu a jeho struktuře a činnosti jsou k dispozici na internetových stránkách 

obce (www.nekor.cz). Další informace lze získat přímo na Obecním úřadu v Nekoři. 
 

V Nekoři  16.1.2017 

 

Ing. Jiří Pomikálek,     

                    starosta obce Nekoř 

OBNE 61/2016;  

 

Úřední deska: Vyvěšeno 16.1.2017     Sejmuto …………………………….      
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