Obec Vrchoslavice
Vrchoslavice 100
798 27 Vrchoslavice
Česká republika

Telefon: 582 386 081
Fax: 582 386 836
E-mail: obec@vrchoslavice.cz
Číslo účtu: 3020701/0100

KAMIKA TRADING, s.r.o.
Holečkova 619/59
150 00 Praha 5 - Smíchov

Č.j.: 476/2018

Vyřizuje: Ing. Dušan Svozílek

Vrchoslavice dne 12. 12. 2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážení

K žádosti o sdělení informací, kterou od Vás obdržela dne 27. 11. 2018 prostřednictvím své
datové schránky naše příspěvková organizace - Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice,
okres Prostějov, IČ: 75024322, sdělujeme následující:
Podle ustanoveni § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se
k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné
instituce.
Samostatné působnosti se týkají např. informace o nakládání s majetkem obce, zřizování a rušení
příspěvkových organizací a organizačních složek obce, poskytování dotací aj.
Ve vztahu k samostatné působnosti je jediným (jedním) povinným subjektem územní samosprávný
celek, nikoli jeho jednotlivé orgány. Postačí proto, pokud žádost žadatel adresuje územnímu
samosprávnému celku, v tomto případě obci Vrchoslavice.
Obec Vrchoslavice má schválený sazebník úhrad za poskytnuté informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., který byl schválen obecním zastupitelstvem obce Vrchoslavice na veřejném
zasedání dne 6. prosince 2017 usnesením č. ZO03/04/2017.
Vzhledem k již proběhlým úkonům mezi naší příspěvkovou organizací a následné přípravě
odpovědi je výše úhrady za vyhledání informace dle Sazebníku úhrad za poskytnuté informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb stanovena na 1200,- Kč
Výše uvedenou částku uhraďte na bankovní účet obce Vrchoslavice vedený u Komerční banky č.
3020701/0100.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud do 60 dnů ode dne
tohoto oznámení výše požadovanou úhradu nezaplatíte, Vaši žádost odložíme.
Poučení:
Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace můžete podat stížnost dle §16a ods.1
písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k Obecnímu
úřadu Vrchoslavice, a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení.
Nadřízený orgán, který o stížnosti rozhoduje: Krajský úřad Olomouc se sídlem v Olomouci.
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