Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

Výroční zpráva
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů za rok 2017
1. Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů vydává tuto výroční zprávu na základě
§ 18 zákona.

2. Přehled poskytnutých informací:
a)

počet podaných žádostí o informace:

0

b)

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

0

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
0
d) 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:
0
e) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licencí:
0
f) počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
0
g) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:


o

všechny poskytnuté informace, včetně žádosti o ně (po anonymizování osobních údajů) jsou vždy
bezodkladně zveřejněny na webových stránkách svazku: www.stribrsky-region.cz

na dotazy nejrůznějšího charakteru (bez ohledu na zákon č. 106/1999 Sb.) je průběžně odpovídáno
ústně, telefonicky či písemně po celý rok zaměstnanci svazku. Aktuální informace občané pravidelně
získávají na veřejných jednáních svazku.

3. Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací:
o

informace byly ve všech případech poskytovány bezplatně.
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