Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Ostrá
„Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2021“
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

počet písemně podaných žádostí o informace
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace
přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona
včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na
právní zastoupení:
poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
další informace vztahující se k uplatňování zákona:

2
0
0
0
0

0
0
0

V průběhu roku 2021 odpovídali pracovníci obecního úřadu a členové zastupitelstva průběžně
na ústní a telefonické dotazy občanů.
V Ostré, dne 6.1. 2022

Mgr. Jana Kaucká
Digitální podpis:
06.01.2022 10:58

1. Dne 10.3. 2021 požádala fyzická osoba prostřednictvím elektronické pošty o poskytnutí
následujících informací:
1. Zajišťuje Váš úřad pro občany možnost bezplatného připojení k internetu, a to zejména v
prostorách úřadu nebo jiných obecních veřejně přístupných prostorách – např. Obecní
knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod??
2. Zajišťuje Váš úřad bezplatný nebo zpoplatněný přístup k PC s přístupem k internetu, a to
zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních veřejně přístupných prostorách – např.
Obecní knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod ??
Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů naše č.j. 221/2021 doručenou elektronickou poštou
dne 10.3. 2021 Vám sděluji:

Odpověď k otázce č. 1:
V prostorách OÚ (zde se nachází také knihovna) obec zajišťuje pro občany možnost
bezplatného připojení k internetu.
Odpověď k otázce č. 2
V prostorách OÚ (zde se nachází také knihovna) obec zajišťuje pro občany možnost
bezplatného přístupu k PC s přístupem k internetu.
2. Dne 27.9. 2021 požádala fyzická osoba prostřednictvím elektronické pošty o poskytnutí
následujících informací:
Dovoluji si požádat o sdělení následujících informací a zaslání následujících podkladů k Autokempu Ostrá:
Zaslání smlouvy o nájmu Autokempu Ostrá se stávajícím nájemcem, případně odkaz, kde si ji
mohu vyhledat.
Sdělení, zda bude nájem dosavadnímu nájemci prodloužen či se bude vybírat nový nájemce,
případně kdo a kdy o tomto bude rozhodovat.
Zda a kdy bude probíhat výběrové řízení či jiný způsob výběru nového nájemce po skončení
nájmu současného nájemce.
Požadované informace mi stačí zaslat emailem.
Na základě Vaší žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručenou elektronickou poštou dne 27.9. 20921
naše
č.j. 800/2021 Vám sděluji:
Anonymizovaná smlouva je v příloze.
Nájem současného nájemce trvá od 1.6. 2018 a je dle Smlouvy uzavřen na dobu 5 let, tj. do
31.12. 2022. Dohodou může být prodloužen na dalších 5 let. Zda ZO schválí prodloužení či
nikoli v tuto chvíli nemohu předvídat.
Kdy bude vyhlášeno VŘ Vám přesně nedokážu odpovědět. VŘ bude vyhlášeno ve lhůtách v
jakých má být a vyvěšeno na stránkách obce Ostrá.

