Obec Malá Skála
Vranové 1. díl 122
468 22 Malá Skála

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 výše uvedeného zákona zveřejňuje územní
samosprávný celek, obec Malá Skála, jako povinný subjekt výroční zprávu za předcházející
kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona
obsahující následující údaje:
1. Počet podaných žádostí o informace:

V roce 2019 byly u povinného subjektu podáno 5 podnětů k poskytnutí informace
uplatněných na základě žádosti.
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí informace:
V roce 2019 nebylo povinným subjektem vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí
poskytnutí informace.
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace:
V roce 2019 nebylo u povinného subjektu podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o
odmítnutí poskytnutí informace.
4.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu při přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu:
Žádný podnět na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí
informace vydaného povinným subjektem u soudu v roce 2019 podán nebyl.

5. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence:
V roce 2019 nebyla u povinného subjektu podána žádná žádost o poskytnutí
informace, která byla předmětem ochrany autorského práva a vyžadovala by
poskytnutí licence.
6. Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení:
V roce 2019 byla podána 1 stížnost na postup povinného subjektu při poskytnutí
informace. Žadatelka poslala stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace –
nereagování do 10. 10. 2019, kdy uplynula zákonná lhůta pro poskytnutí informací.
Odpověď byla zaslána na požadovanou e-mailovou adresu o 1 den později, tedy 11.
10. 2019. Žadatelka ji evidentně nečetla, protože stížnost zaslala 14. 10. 2019.
Žadatelce byla zaslána omluva za odpověď zaslanou 1 den po lhůtě na e-mailovou
adresu. Zároveň byla zaslána 2x poštou. Poprvé omylem na první adresu (v žádosti
byla uvedena ještě doručovací). V obou případech se dopisy vrátily a byly zařazeny do
spisu. Veškerá dokumentace k této žádosti byla zaslána nadřízenému organu, který
neshledal pochybení, protože stížnost byla vyřízena ještě před tím, než byla doručena.
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7. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Písemné žádosti o poskytnutí informace bylo v roce 2019 možné u povinného
subjektu podávat i elektronickou cestou přímo na centrální elektronickou adresu
povinného subjektu nebo prostřednictvím datových schránek.

V Malé Skále dne 10. 2. 2020
Michal Rezler
starosta obce
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