OBECNÍ ÚŘAD Moravské Knínice
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Obecního úřadu Moravské Knínice v oblasti poskytování informací dle zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2013
OBEC Moravské Knínice vydává dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, Výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu Moravské Knínice
v oblasti poskytování informací za rok 2013:
Přehled o vyřizovaných žádostech:
Počet podaných žádostí o informace
z toho prostřednictvím elektronické pošty:
Z toho prostřednictvím datové schránky
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
Počet podaných odvolání proto rozhodnutí
Opis podstatných částí každého rozsudku
soudu

3
1
2
0

0
V roce 2013 soud nepřezkoumával žádné
rozhodnutí o odmítnutí žádostí o informace
Obecního úřadu Moravské Knínice
Výčet poskytnutých výhradních licencí
Žádné
Počet stížností podaných podle § 16a, 0
důvody jejich podání a stručný popis Popis není
způsobu jejich vyřízení:
Další informace vztahující se k uplatňování Nejsou
tohoto zákona
P.č.:
1.

2.

Obsah žádosti o informace:
Žádost o zaslání investičních plánů
obce pro rok 2013, seznam projektů,
které jsou plánovány obcí na rok 2013
a budou financovány z rozpočtu obce
nebo z veřejných rozpočtů ze dne
1.2.2013(došlo DS dne 4.2.2013 č.j.
MK/104/2013
Žádost o zaslání investičních plánů
obce pro rok 2013, seznam projektů,
které jsou plánovány obcí na rok 2013
a budou financovány z rozpočtu obce
nebo z veřejných rozpočtů ze dne
1.2.2013(došlo DS dne 18.4.2013 č.j.
354/2013)
1

Způsob vybavení:
Zaslána odpověď
prostřednictvím datové
schránky dne 4.2.2013 č.j.
MK/106/2013

Zaslána odpověď
prostřednictvím datové
schránky dne 18.5.2013 č.j.
MK/355/2013

3.

Žádost o poskytnutí informace zda, Zaslána odpověď
podle § 16, odst. 1, zákona č. prostřednictvím e-mailu dne
247/1995., o volbách do Parlamentu 11.10.2013 v 8:47 hodin
ČR, je v obci vyhrazena plocha pro
vylepení volebních plakátů ze dne
11.10.2013 (došlo e-mailem dne
11.10.2013)

V Moravských Knínicích dne 30.1.2014

František Kšica v.r.
starosta obce
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