OBEC SENDRAŽICE
Výroční zpráva za rok 2020
o činnosti obce Sendražice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (níže v dokumentu jen InfZ)

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
- počet žádostí o informace dle InfZ, které obec obdržela v roce 2020:
9
- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
0
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
- žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace nebyl v roce 2020 vydán
4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
- výhradní licence v roce 2020 nebyly poskytnuty
5. Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
- počet stížností podaných dle § 16a InfZ:
4
Stížnosti se týkaly stanovené výše úhrady při vyřizování žádostí o poskytnutí informací. Tyto
stížnosti byly postoupeny Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, oddělení stížností a dozoru
obcí, který vydal Rozhodnutí o snížení úhrady
6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
- obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle InfZ,
žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu obecního úřadu, tak na
elektronickou podatelnu obce, žádost musí splňovat náležitosti § 14 InfZ
- informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím pevné
úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek,
hlášením místního rozhlasu a jinými způsoby.
V Sendražicích dne 11. ledna 2021

František Matěna, starosta obce

