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Činnost obce Hrušky v oblasti poskytování informací dle zákona
č.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znénípozdějších předpisů
Výoění zpráva o poskýovrání informací za rok 2012 je zpracována dle ust. $ 18 zákona č.
10611999 Sb', o pos\rtování informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon, |<teý
stanovuje povinnost každoročnězveŤejnitúdajeo tétočinnosti vpředepsané struktuře vždy do 1.
března následujícíhokalendrířníhoroku.
V souladu se zákonem poskytuje obec tkušky žadatelůminformace na zák|adějejich žádostinebo
zveřejněním.
Postup při poslgrtování informací dle zékona upravuje Směrnice obce tkušky k zákonu ě.
106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacímze dne 1. srpna 2006.
obsah výroční zprávy
a) početpodaných žádosti o informace a početvydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2013 by|y podány 4 samostatnéžádostidle zákona. V jednom případě bylo žádosti
vyhověno ěástečně'druhá ěást žádostio ýši plafu zaměstnancůobce byla rozhodnutím
zanítnuta a bylo v tétověci vydránorozhodnutío odmítnutíposlry'tnutíinformace. Informace
byly poskýovány tajemnicí obecníhoúřadu.
Běžnédotazy občanů'nespadajícísvou formou a obsahem pod rámec zákona, řešízaměstnanci
obecníhoúřadupruběžnětelefonicky nebo při osobnímjednání.
b) početpodaných odvolání proti rozhodnutí:
odvolráníproti roáodnutí o neposkytnutíinformace bylo podáno jedno. odvolráníbylo předáno
nadřízenémuorgánu v tétověci a to Krajskému úřaduJihomoravskéhokraje. Ten původní
rozhodnutíobecního úřadutkušky zrušil' vrátil věc k novémuprojednánía ponechal na vůli
poslgrtovateleinformace v jaké šířiinformaci o platech sqých zaměstnancůposkýne. Ten své
původnírozhodnutípřehodnotil a informaci v obecnérovině žadate|iposkýl.
c) opis podstatných částíkaždéhorozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti všech
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 včetněnákladů na svévlastní zaměstnance a
nákladů na právní zastoupení
Nebyl vydán žádnýrozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutípovinnéhosubjektu
o odmítnutížádostio poskýnutí informace.
d) početstížnostípodaných podle $ !6a zákona (stížnostna postup při vyřizování informace)
stručnýpopis způsobujejich vyffzení:
Nebyla podiínaŽádná stížnostna postup při vyřizování informace dle $ 16a zákona.
V řIruškách I' března 2014
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