Výroční zpráva obce Dolany za rok 2019
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Obec Dolany, Dolany 78, 533 45 p. Opatovice nad Labem, IČO:00273490
Ve smyslu ustanovení §18 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), zveřejňuje povinný subjekt obec Dolany výroční zprávu za rok 2019 o své činnosti v oblasti
poskytování informací:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)

počet písemně podaných žádostí o informace
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace
přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se
soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně
důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
další informace vztahující se k uplatňování zákona:

1
0
0
0

0

0
0

0

Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční
úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými. Výše úhrady za
poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0,- Kč
Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s
žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není
dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí
informací.
Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím kamenné úřední
desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek a jinými způsoby.
Výroční zpráva bude zveřejněna na kamenné úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na
webových stránkách obce vč.přílohy-2 str.
Vyvěšeno: 19.2.2020
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Starosta obce Dolany-Miroslav Havránek

Příloha k výroční zprávě obce Dolany za rok 2019:

Žádost č.1:
Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ
naše č. j. 8811/2019
datovou zprávou
Vážení,
obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kb informacím ve věci
subjektů Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:
27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:
26007177.
Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti
podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o
poskytnutí této nabídky. Ke všem uvedeným písemnostem mi postačí anonymizovaná podoba.
S pozdravem,
B. A. Mike Pán, Dr. h. c.,
předseda
Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ
IČ 08374694
Duškova 1041/20, 150 00 Praha 5
ID datové schránky: 9knaqqz

Odpověď na žádost č.1:
Spolek pro odhalování korupce
Duškova 1041/20
Praha 5
150 00
Vaše značka: 8811/2019
V Dolanech dne: 21.08.2019
Věc: Žádost o poskytnutí informace
Na vaší žádost ze dne 18.08.2019 uvádíme, že obec Dolany nikdy nespolupracovala s uvedenými subjekty –
DOMISTAV CZ a.s a DOMISTAV HK s.r.o. Od těchto firem jsme taktéž nikdy neobdrželi žádné nabídky.
Kořínek Pavel - místostarosta
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