OBEC VELKÁ POLOM
ROK 2011
Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která
zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon
svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických
nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací
činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi
povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl
individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí
informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující
jejich obsah.
___________________________________________________________________________

Informace o navýšení počtu žáků – udělení výjimky příspěvkové organizaci Základní škola a
Mateřská škola velká Polom, IČ 750 26 970 na školní rok 2011/2012
Informace zpracovala: dne 26.09.2011, Ing. Pavlína Mučková, tajemnice obecního úřadu
Informace zveřejněna dne 26.09.2011
Předmět žádosti:
Žádost o poskytnutí informace – „zda-li nějaký orgán obce rozhodoval / spolupodílel se na
rozhodování (příp. uděloval výjimku) o počtu žáků v 6. třídě ZŠ Velká Polom pro školní rok
2011/2012.
Poskytnutí informace:
Na základě žádosti „Stanovení výjimky v počtu zapsaných dětí na třídu“ příspěvkové
organizace obce Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, se sídlem Velká Polom,
Opavská 350, PSČ 747 64, IČ 750 26 970, ze dne 05.09.2011, která byla zřizovatelem (Obcí
Velká Polom) přijata dne 07.09.2011 pod č.j. OVeP2742/2011, projednala a schválila

(povolila) Rada obce Velká Polom v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí (stanovený nejvyšší
počet žáků ve třídě – 30, viz § 4 odst. 7 Vyhl. 48/2005 Sb., v platném znění) s odkazem na §
23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok
2011/2012 ve výše uvedené příspěvkové organizaci.
Usnesení Rady obce Velká Polom v této věci je označeno č. 21 – 2011 zde dne 12.09.2011
ustanovení I. písm. f) a do jeho obsahu lze nahlédnout v prostorách Obecního úřadu Velká
Polom, Velká Polom, Opavská 58, II. patro, místnost č. 7 (kancelář tajemnice obecního
úřadu), ve dnech úředních (pondělí, středa od 7:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin).

