Výročni zpráva o poskytování informací podle zákona ě. 106/í999 sb,, o
svobodném břistupu k iniormacím, Ve znění pozdějších předpisú, za rok 202l
podle
§ 18 zákona č. 106/1999 o svobodném přistupu k informacim,
předk]ádai
poskytováni
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V sou|adu s uslanovenim

zákonem stanbv;né údaje piedk|ádá obec Tísiěnice tulo ,,Výročni zpráýu za íok2Q17'
áočet oisemně podanÝch žádostí o infoímace
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óóiéi\,/vFanvctlrozr,oanulioodmílnutižádosti
;očď DodanÝch odvolárli ploti íozhodnutío odm!!!q!!4T!99!i
opis podstatných části každéhorozsudku soudu, ve Věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmitnutí žádosti o
Doskvtnuli infoímace
piehlearšeďl Výdarů, vynaložených v souvislosti se soudnimi
řízeními o práVech a povinnostech podle iohoto zákona
Včetně nákladů na sVé Vlastní zamě§tnance a náklady na
D,aVnizasloupení
v,icet postYtnutýcn výhradnich licenci á odůVodnění
nezbvlnostl pos\vtnuti vÝhíadri l cence
poeet stiznosti Ňaných dle § 16a zákona, Včetně důVodú
ieiich Dodáni a stručnÝ popis zpúsobu ieiich vyřízení
datši rrríóimace vztahuilci se k up|atňováni zákona
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požádovat finančni
§ 17 zákona mohou povinné sub]ekly v souvislosli s poskytovánim informaci

úhíadu, a to do Výše, ktéíá nesmí přesáhnoui nák|ady s Vyřizéním žádosti spojenými,

Povinné sub]ekty jsou V souvislosti s poskytováním iníormaci opíáVněny žádat úh_íadu ve Výši, která
nésmi plesáňnol.]ináklady spojené s pořlzením kopií, opatřeniín technických nosičůdal á s odeslánjm

iníorm;ci žádateli. Povinný subjekt můžeVyžádát ] úhíadu2a mimořádné rozsáh|é Vyhledání
informací,

úhrady za poskytováni informací za písemně podané žádosti čini: - Žádná Usnesenl vydaná
podle § 16a odst. 7 zákona č, 16/,1999 sb, nébyla dosud přijata,

Výle

Pokud jsou podané ústnl nebo lelefonické žádostio poskylnutl informace vyřlzeny bezprostředně s
žadateiem ústníformou, nejsou evidovány a neni uplatňován žádný poplatek,

Počet těchto žádosti neni dle ustanovení § 13 odsi, 3 zákona č. 106/1999 sb.
souóásti VýíočnlzpráVy o Doskylnut; lníoímací

V

platném zněni

lnformacejsou občanůmsdělovány na zasedánich 2astupilelslva obce, prostřednl;fuím kamenné
úřednídésky V obci, Webových stlánek, eLektroncké úředni desky v rámciWebových stíánek,
hlášenim mistnlho rozh|asu.a j nými způsoby,

VýíočnizpráVa bude zveřejnéna na kamenné úledni desce obecniho úřadu a
na webových stránkách obce

V Trstěnicich

20 1 2022

V

elektronické podobé

