OBEC VELKÁ POLOM
č.j. OVeP0101/2021

Velká Polom dne 20.1.2021

Výroční zpráva za rok 2020
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „zákon“),
vydává povinný subjekt, OBEC VELKÁ POLOM,

výroční zprávu
za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.
Povinné údaje:
I.

1

II.

Podané žádosti o informace
V roce 2020 byly podány celkem 2 písemných žádostí o poskytnutí informace dle
zákona. Lhůta pro poskytnutí informace, která je nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí
žádosti nebo ode dne jejího doplnění, byla u všech 2 žádostí dodržena.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2020 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

III.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V roce 2020 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její
části.

IV.

Rozsudek soudu
Rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebyl
v roce 2020 vydán.

V.

VI.

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně
poskytnutí výhradní licence
V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

odůvodnění

nezbytnosti

Stížnosti podané podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
V roce 2020 nebyla podána žádná stížnost.

VII. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Hrazení nákladů: Povinné subjekty jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací
žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením
technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt si může vyžádat i
úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f)
zákona ve spojení s § 17 téhož zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací, schvaluje rada obce, a to vždy
na účetní období kalendářního roku následujícího, Sazebník úhrad za poskytování informací.
Pro rok 2020 platil sazebník schválený radou obce dne 3.12.2019.

V roce 2019 nebyly zpoplatněny žádné žádosti o informace.
Povinný subjekt zveřejňuje poskytované informace na webových stránkách obce (Menu: Úřad,
Povinné informace, Poskytnuté informace, Databáze poskytovaných informací).
Povinný subjekt zveřejňuje výroční zprávy na webových stránkách obce (Menu: Úřad, Povinné
informace, Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb, Výroční zprávy).
V prostorách budovy obecního úřadu je umístěna informační tabule, na které jsou zveřejněny
soubory základních informací zveřejňovaných povinně v souladu s § 5 odst. 1 zákona.
PŘEHLED VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Počet žádostí celkem
Z toho vyřízeno
Poskytnutím
Odložení pro nepříslušnost
Odkazem na zveřejněné informace
Rozhodnutím o neposkytnutí informace
Rozhodnutím o částečném neposkytnutí
Z toho nevyřízeno
Výzva k doplnění žádosti
Podaná odvolání
Odvolání proti rozhodnutí
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OBEC VELKÁ POLOM
Opavská 58
747 64 Velká Polom
telefon: 553 770 228, 553 770 229
fax: 553 770 228
podatelna: velkapolom@essl.ostrava.cz
název datové schránky: Obec Velká Polom
identifikátor datové schránky: k9nbsq7
IČ 003 00 829
DIČ CZ00300829
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 4022821/0100
Výroční zprávu za rok 2020 vzala na vědomí Rada obce Velká Polom na své schůzi dne
19.1.2021.

