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VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE KOSTELEC U HOLEŠOVA ZA ROK 2020
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

18 odst. 1 písm. a) zákona
Počet podaných žádostí:

43
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnuti žádosti:

352 x bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti z důvodu neexistence požadovaných dokumentů
32 x bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti z důvodu ochrany osobních údajů
I_x_bylo_rozhodnuto_o_částečném_odmítnutí_žádosti_z_důvodu_neexistence_příloh

* 18 odst I písm. b) zákona
Počet podaných odvoláni proti rozhodnutí 2Obě rozhodnutí_byla_odvolacím_orgánem_potvrzena

18 odst. I písm. c) zákona
Opis podstatných části každého rozsudku soudu ve věci přezkoumáni zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnuti žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupeni
Zádně rozhodnuti o odmítnuti žádosti o poskytnuti informace soud nepřezkoumával. o

18 odst. I písm. d) zákona
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí ovýhradní licence
* 18 odst. 1 písm. e) zákona
Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podáni a stručný popis způsobu jejich
vyřízení
Stížnost proti postupu povinného subjektu byla postoupena nadřízenému orgánu, který ji
posoudil jako nedůvodnou a postup povinného subjektu potvrdil.
* 18 odst 1 písm. 1) zákona
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Všechny podané žádosti byly vyřízeny v zákonem stanovené lhůtě.
Postupem dle tohoto zákona bylo vyřízeno i 15 žádostí, podaných dle zákona č. 128i2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. které nejsou zahmun do této výroční zprávy.

41 žádostí o poskytnutí informace bylo podáno zastupitelem obce Kostelec u Holešova, a to jednak jako
soukromou fyzickou osobou, nebojakojednatelem ajediným společníkem právnické osoby a byly požadovány
tyto informace:

kompletní archivované originální zápisy zjednáni Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova za rok 2020
včetně všech příloh, které jsou součástí zápisu, nebo na něž se zápis odkazuje a prezenční listiny;

- kompletní archivované originální zápisy zjednání Rady Obce Kostelec u Holešova za rok 20120 včetně
všech příloh, které jsou součástí zápisu, nebo na něž se zápis odkazuje a prezenční listiny;

- zápis o kontrole obce Kostelec u Holešova provedené auditorkou Ing. Hermanovou z Krajského úřadu
Zlínského kraje;

- kniha přijatých a vydaných faktur za rok 2019 a 2020;
- dokumenty, které byly poskytnuty občanu obce Kostelec u Holešova;
- dokumenty, týkající se uzavírky komunikace Loučky.



2 žádosti o poskytnutí informace byty podány občanem obce Kostelec u Holešova a byly požadovány tyto
informace:

- dokumenty poskytnuté jinému občanu obce Kostelec u Holešova
- zvukový záznam zjednání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova.

Tuto výroční zprávu vzala na vědomí Rada obce Kostelec u Holešova na své schůzi dne 8.2. 2021.

V Kostelci u Holešova dne 25.2.202 1

RNDr. Marcela Pospíšilíková v.r.

starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne /fJ.

Sejmuto z úřední desky dne:


