ZUŠUHLÍŘSrÉ JANOVICE

vÝnočN í zpnÁve
o činnosti ŠkolyZUŠuntirské Janovice

v <lblasti poskytování informací pocl|e zálrona č. 106/1999 Sb., o svobodnóm přístupu

k informacímo vc znénípozdějšíchpřcdpisů,
za rok21l20
l.

I'očeípodun.ýclt žtidosíío in/brmace

V kalendář"rrÍII foce 2020 u škoty ZUŠt-,IhIířs|<éJanovice byIo pocláno O_žádostícl posl<ytnutí iníbrmace podIe
z,ákorla č. l06/l999 Sb., o svobodnérn př,ístupu l< inFolnracínl, ve znění pozdě.lších přeclpisťr.
2. l'oČeív.l,duttých toz.hodnuíí o odtníínutížlídosti

ŠkolazuŠUhlířskéJanovicenevydala|ozhoclrrirlí
oodltlítnutí žác]osti poctle§ l5odst. lzákonač. l06/l999Sb.,

o svobodnénr př,ístupu

l<

iníbrrrlacírn, ve znění pozclě.jších přeclpisťr.

3. Ptlčeípodan.ýclt odvoltittí proíi roz,hodnuíí
Žáclné odvolání podarré nebylo,

4. OPis Podsíaínýclt Čúsíí
kuždéltttrozstttlktt sotttlu ve věci př,ez,ktlutntiní z,tiltottttosti rozltotlttuíípovinného
suhjekíu o tltltnítnuíížtidosíio ptlsklltttuííiníormuce

V kalerrdářnÍIll roce 2020 nebyly ve věci přezkounání zákonnosti rozhodnLrtí povinného subjel<tu o odnrítnutí
žádosti o poskytnutí inťorlnace vydány žádné r.ozsLrcll<y souclťr.
5. Přehled všech výdajů, Iiteré škotu ZtJš LJhlířsl<é Janovice lllttulož,iIu l, stlultislttsíi se soutlními říz,enhni o
Prúveclt u povinnosíech potlle zúkonu č. l0ó/l999 Sb., o s,tollodném přísíupu li itt|tlrnucíttt, ve 7,nění
poztlě.iš ích p řcdpistt

V l<alendářnílll foce 2020 Šl<ola ZUŠUhlířské.Ianovice nevynaložiia výcla.ie v souvislosti se soudnínri řízerrírrri o
Právech a Povinnostech podle zákona č. l06/l999 Sb., o svrlboclnénr přísttrpu l< irrfbrnracíll, ve znění pozdě.jších
PředPisŮ, rreuzavř'ela žádnou licenčníani podlicenční st-tlIouvt_t. neposl<ytla tecly výhraclní |icenci.
6. PoČeísííŽnosíí
Podanýclt podle § l 6a ui kottu č. l 0ó/ l 999 Sb., o svtlbtltlttént přísíttpu k ittfbrnrucínt, ve 7.nění
pozdějších předpisů, důvody jejich ptldtiní a síručnýpopis způvbu jejiclt v.llii7eni

Proti postupLr Šl<oly ZUŠUhlířské Janovice nebyla v kalenclářnírll roce 2020 poclána žáclná stížnostpoclle § lóa
zákona Č.l06/l999 Sb., o svobodtrénr přístupu l< inlorrrlacíln, ve zněnípozdě_jších pře<Jpisťr.
7.

DulŠÍin.fbrtnuce l,zíultttiícíse k upluttiovtittí z,tilionu o svohotlnént přísíupu k ittlbrruacím

Agendu vztahující se k žádosterll o posl<ytnLrtí irrlorllace poclle zákona č. l06/l999 Sb., o svolrodnérn př.ístupu
infornracínr, ve zněrrí pozclějších předpisťr, vede šl<ola ZUŠLJhlířsl(é.lanovice. Uve<lerrý škola zaevidovala
l<aŽdou píserntlot"t žádost včetně žádostí poclaných elcktronicl<y. Žáclost byla vyř,ízena rra pťrdě šltoly ZtJŠ
Uhlířsl<é Janovice.
l<

Ustnípodání se neevidovala

,zÁznanl.
a o poskytrltrtí inl'orrrrací se nepoř,izoval

Tyto žádosti vyřídil zatněstnanec
školy ZUŠUhlířské Janovice,.jetnuž byly požaclované irrfbrtnace vzhledetn l< obsahu jeho pracovní náplrrě
ztlátlly. Pokrrd nebylo nrožnépožadovanéinfornrace na základě ťrstnč;lodanó žádosti posl<ytnout. zejrnérla
iníbrrllace rozsáhlé, byI žadatel zpravidla vyzvál"l, aby podal žáclost písenrnč.

základní umělecká šliola
uhlířské Janoyice

V Uhlířských Jarrovicích dne l5.2.202l

1rřispt)vková orgitttizat:e

l,)ečírl.1ova 168, 2B5 04 Uhlířské Janovice
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