Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019
V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), musí každý povinný subjekt, vždy do 1. března,
zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování
informací.
Podané žádosti
V roce 2019 bylo podáno celkem 0 písemných žádostí o poskytnutí informace dle zákona.
Lhůta pro vyřízení žádostí dle zákona, byla u všech 0 žádostí dodržena.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo v roce 2019 vydáno 0.
Odvolání proti rozhodnutí
V roce 2019 bylo podáno 0 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Rozsudek soudu
Rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebyl v roce
2019 vydán.
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
Hrazení nákladů
Povinné subjekty jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu ve
výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických
nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt si může vyžádat i úhradu za
mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona ve
spojení s § 17 téhož zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a
licenčních odměn za poskytování informací, schvaluje ředitelka školy, a to vždy na účetní
období kalendářního roku následujícího Sazebník úhrad za poskytování informací. Pro rok
2019 platil sazebník schválený ředitelkou školy dne 15. 11. 2018.
Stížnosti na postup podané podle § 16a zákona
V roce 2019 byly podány 0 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a.
Informace, nevztahující se k působnosti Mateřské školy, Most, Antonína Sochora 2937, p.o.
V roce 2019 byly podány 0 žádosti, které se nevztahovaly k působnosti Mateřské školy, Most,
Antonína Sochora, p. o.

