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Yýročni zpráva
o činnosti škoty ZUŠUhrřské Janovice

v oblasti poskytování infornrací podle zákona č.L06l1999 Sb., o svobodném přístupu
k infornracím, ve znění pozdějšíchpředpisizatok2027

L.

Počet podaných žádostí o infonrrace

V kalendářním roce 2021, u školy ZUŠ[]hlířské }anovice bylo podáno 0 žádosť o
poskybrutí informace podle zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přísfupu k informacím,
ve znění pozdějšídr předpisů.

2.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí

ŠkohZUŠtlhtířskéJanovice nevydala rozhodnutí o odmítrutížádosti podle §15 odst. 1
zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

3.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Žaaneodvolání podáno

nebylo.

i,

4. Opis

podstatných částíkaždéhorozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subiektu o odmítnutí žádosti o poskytlrutí
inforrrrace

V kalendářním rcce 202'l, nebyly ve věci přezkouméni zákonrtosti rozhodnuť povinného
subjektu o odmítnuhžádostto poskytrruť iníormace vydány žádnérozsudky soudů.

5.

Přehled všech výdajů, které škola ZUŠtJhlířské }anovice rrynaložita
v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona
10611999 Sb., o svobodném přístupu k infornracim, ve znění pozdějších
předpisů, důvody jeiich podání a stručný popis způsobu jeiich vyíízeni

č.

V kalendářním roce 2021" škola ZUŠtJhlířské}anovice nevynaložila výdaje v souvislosti
se soudními řízenímio právech a povinnostech podle zákona č. 10611999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšíchpředpisů, neuzavřela žádnou
licenčníani podlicenční smlouvu neposkytla tedy qýhradní licenci.
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Počet stížnostípodaných podle § 116a zákonaě.10611999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějšíchpředpisů, důvody jejich podání a
stručný popis způsobu jejich vyřízení

Proti postupu školy ZUŠtlhlířské }anovice nebyla v kalendářním roce
žádná stížnostpodle §1,6a zákona č, 1"0611,999
ve znění pozdějšíchpředpisů.

podána
Sb., o svobodném přístupu k informacím,

7. Dalšíinformace vztahujíci se k uplatňovaní

2021,

zákona o svobodném přístupu

k informacím

Agendu vztahující se k žádostem o poskytnutí informace podle zákona č.106l1999Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vede škol a ZUŠ
Uhlířské Janovice. Uvedená škola zaevidovala každou písemnou žádost včetně žádostí
podaných elektronicky. Žádost byla vyíízenana půdě školy ZUŠUhHřské Janovice.
Ústní podání se neevidovala a o poskytnutí informací se nepořizoval záznam. Tyto
žádostí vyřídil zaměstnanec ZTJŠ Uhlířské}anovice, jemuž byty požadovanéinformace
vzhledem k obsahu jeho pracovní náplně známy. Pokud nebylo možnépožadované
informace na základě ústně podané žádosti poskytnout, zejména informace rozsáhlé, byl
žadatel zpravíd|avyzván, aby podal žádost písemně.

V Uhlířských Janovicích dne 22,2.2022

základní umělecká školg
uhlířské Janovice
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