4/2021
Výroční zpráva Obce Osek
o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2020
Obec Osek je povinným subjektem pro poskytování informací na základě ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon/. Na základě
ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu
za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.
1. podle § 18 odst.1 písm. a)
Počet podaných žádostí o informace
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0
0

2. podle § 18 odst. 1 písm. b)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

3. podle § 18 odst. 1 písm. c)
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 zákona o
svobodném přístupu k informacím, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na
právní zastoupení

0

4. podle § 18 odst. 1. písm. d)
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

5. podle § 18 odst. 1 písm. e)
Počet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody jejich
podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

6. podle § 18 odst. 1 písm. f
Další informace vztahující se k uplatňování zákona

0

Evidence žádostí
Problematika

Způsob vyřízení žádosti o informaci
V celém rozsahu V části žádosti Odložené

Veřejné zakázky

0

0

0

Akcie

0

0

0

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem
ústní formou, nejsou evidovány. Počet těchto žádostí není podle § 13 odst.3 uvedeného zákona součástí této
zprávy.
V Oseku dne 26. 02. 2021

Dušan Kubovčiak
starosta obce
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