OBEC OSIKY
IČO: 00532134
Osiky 23, 679 23 Lomnice

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021
S odkazem na příslušná ustanovení §18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, kde
každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona
předkládat zákonem dané údaje, předkládá Obecní úřad v Osikách tuto „Výroční zprávu za rok 2021“.
Za sledované období leden až prosinec 2021 bylo na Obecní úřad v Osikách podáno:
a) Žádosti o informace doručené na OÚ v roce 2021.

5

b) Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace.

0

c) 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 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.

0

d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
nezbytnosti poskytnutí výhradní licence.

0

e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání
a stručný popis způsobu jejich vyřízení.

0

f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

0

V průběhu roku 2021 starosta obce a místostarostka obce poskytli značné množství ústních,
telefonických i písemných informací osobám i institucím, které se na OÚ obrátili, i když se přímo
neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb. Informace jsou občanům sdělovány na
zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce Osiky.
Výroční zprávu zpracovala: Mgr. Kateřina Štěpánková, Ph. D, místostarostka obce

Bankovní spojení: 136 211 3349/0800
Telefony: starosta: 732 996 789
místostarostka: 732 663 708
účetní: 603 742 289

ID datové schránky: c29a6wj
e-mail: obec@osiky.cz,
ucetni@osiky.cz
stránky obce: www.osiky.cz

OBEC OSIKY
IČO: 00532134
Osiky 23, 679 23 Lomnice
Výroční zprávu schválil: Petr Pokoj, starosta obce

V Osikách dne: 27. 1. 2022
Projednáno v ZO dne: 4. 2. 2022
Způsob zveřejnění: Úřední deska a elektronická úřední deska a stránka Poskytování informací, příjem,
podání.
Vyvěšeno na úřední desku: 5. 2. 2022
Sejmuto z úřední desky: 28. 2. 2022
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