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VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti obce Cotkytle v roce 2020 v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
počet podaných žádostí o informace,
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
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
c)
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
d)
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný
popis způsobu jejich vyřízení:
1.Stížnost - ŠLÁGR - na postup při vyřizování info – nejsou
poskytnuty v plném rozsahu – Odpověď odeslána
2. Stížnost – ŠLÁGR II – na postup při vyřizování info – nejsou
poskytnuty v plném rozsahu – Odpověď odeslána
3. Stížnost – KOMUNIKACE oprava – odpověď odeslána,předáno
PK.kraji, který uvedl, že námitka stěžovatelky je bezpředmětná
e) 4. Stížnost – KONTROLNÍ VÝBOR zápis – odpověď odeslána
5. Stížnost – STANOVISKA KE KOMUNIKACI – odpověď odeslána
6. Stížnost – SOUHLASNÁ STANOVISKA II – odpověď odeslána
7. Stížnost II- SOUHLASNÁ DTANOVISKA II- odpověď odeslána
8. Stížnost – MANIPULACE S ÚŘEDNÍ DESKOU – odpověď odeslána
9. Stížnost – KOLAUDACE CESTY – odpověď odeslána, předáno
Pk.kraji, který vydal Rozhodnutí, kde uvedl,že je stěžovatelkou
zneužíváno právo na informace
10. Stížnost II – KOULAUDACE CESTY – odpověď odeslána
a)
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V řadě případů byly poskytovány informace o činnosti obce Cotkytle na základě
ústních žádostí.
Informace týkající se obce Cotkytle a Obecního úřadu Cotkytle lze získat též
prostřednictvím internetových stránek pod adresou www.cotkytle.cz

Vlastimil Jureček
starosta

