Obec Maršov u Úpice
Maršov u Úpice č.p. 34, 542 32 Úpice, tel.: 499 781 587, IČ: 00 278 131
________________________________________________________________________

Výroční zpráva
o činnosti obce Maršov u Úpice
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o osvobozeném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisu (dále jen "InfZ")
za rok 2014
Výroční zpráva je zpracovávána na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 InfZ
1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - §
18 odst. 1 písm. a) InfZ
V roce 2014 byla Obci Maršov podána celkem 1 písemná žádost o poskytnutí informace, nebylo
vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnut - § 18 odst. 1 písm. b) InfZ
V roce 2014 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
3. Opis podstastných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) InfZ
V roce 2014 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
Obce Maršov u Úpice o odmítnutí žádosti o pokytnutí informace.
4. Výpočet poskytuných výhradních licenci - § 18 odst. 1 písm. d) InfZ
V roce 2014 nebyla podána žádný výhradní licence.
5. Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) InfZ
V roce 2014 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a InfZ
6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím § 18 odst. 1 písm. f) InfZ
Jeden dotaz se týkal existence vojenských zařízení na území obce.

Žádost o poskytnutí informací byla vyřízena bezplatně.
Na webových stránkách obce Maršova u Úpice obec.marsov@tiscali.cz zveřejňovány aktuální
informace o dění v obci a na obecním úřadu.
Občané a návštěvníci obce mají možnost získat všechny informace přímo na obecním úřadu.
Na úřerní dece obce jsou zveřejňovány výhlašky obce, usnesení orgánů obce, rozpočet a další
informace.
7. Přehled všech výdajů, které Obec Maršov u Úpice vynaložila v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle InfZ
V roce 2014 Obec Maršov u Úpice nevynaložila žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními
o právech a povinnostech podle InfZ.
V Maršově u Úpice 28.02.2015

Jitka Vítková
starostka obce

Zpráva bude schválena zastupitelstvem 17.03.2015

Vyvěšeno dne: 28.02.2015
Sejmuto dne: 28.03.2015

Dokument je také zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

