OBECNÍ ÚŘAD BAČALKY
Bačalky 101, 507 23 p. Libáň
Výroční zpráva
o činnosti v oblasti poskytování informací
podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím v platném znění (dále jen zákona)za rok 2020
a) Počet podaných žádostí o informace: 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:0
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí: 0
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona: 0
f) Další informace, které se vztahují k uplatňování tohoto zákona:
V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, jsou
informace poskytované na žádost zveřejňovány na www.bacalky.cz.
Povinné informace dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
a stanoví-li tak další zákony jsou zveřejněny na úřední desce Obecního
úřadu Bačalky a na elektronické úřední desce na internetové adrese:
www.bacalky.cz. Adresa elektronické podatelny: urad@bacalky.cz.
V průběhu roku 2020 pracovníci obecního úřadu a zastupitelé obce poskytli
značné množství ústních, emailových, telefonických informací, pořízení
kopií obecně závazných vyhlášek obce, usnesení zastupitelstva obce,
kopírování listin a dalších informací osobám, které se na ně obrátily.
Ústní podání se neevidovala a nepořizoval se záznam. Tyto žádosti vyřídil
vždy pracovník obecního úřadu nebo zastupitel, který byl k danému podání
kompetentní.
Ústní dotazy a dotazy, kde se odesílatel neodkazuje na zákon č. 106/1999
Sb., nebo nebyly podány v souladu s tímto zákonem, nejsou považovány za
žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona a nejsou zvlášť
evidovány jako žádosti o poskytnutí informace podle tohoto zákona.
Další aktuální informace občané pravidelně získávají z úřední desky
a internetových stránek obce.
Obec Bačalky dále využívá místní periodikum (měsíčník Pramínek, který
vydává Spolek bačalský Pramínek, z. s.), ve kterém poskytuje občanům
potřebné informace týkající se daného území a období.
Obec Bačalky nemá aktivní přístup do portálu CZECHPOINT. Informace, které
občanům poskytuje, získává z veřejně přístupných rejstříků a webů
státních i nestátních institucí bez právní závaznosti, na což jsou občané
upozorněni. Obec též v rámci svých možností poskytuje občanům poradenství
v oblasti komunikace s těmito institucemi (finanční úřad, OSSZ, ÚP,
katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).
V Bačalkách, dne 11. 1. 2021

Ing. Pavlína Čížková
starostka obce Bačalky

