Mateřská škola Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY
O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2017

Na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, předkládá Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace
jakožto povinný subjekt podle uvedeného zákona, souhrnnou zprávu o své činnosti v oblasti
poskytování informací za kalendářní rok 2017.

1.
2.
3.
4.

Počet podaných žádostí o informace

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o
odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled výdajů

0

Poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
5.

6.
7.

0
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0
0

V Brně dne 18. 2. 2018

Mgr. Šárka Pantůčková
ředitelka školy

Mateřská škola Brno, Bosonožská 4, příspěvková organizace
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
Formát A4 jednostranný
Formát A4 oboustranný
Formát A3 jednostranný
Formát A3 oboustranný

0,50,- Kč
1,- Kč
2,- Kč
2,50,- Kč

Tisk na tiskárnách PC
Formát A4 na černobílé tiskárně
Formát A3 na černobílé tiskárně
Formát A4 na barevné tiskárně

0,50,- Kč
2,- Kč
5,- Kč

Kopírování na datové nosiče
CD, DVD
Vlastní flash disk, CD, DVD

10,- Kč/ks
bezplatné

Náklady na odeslání informací žadateli
Poštovné, telekomunikační a jiné poplatky

dle platných tarifů České pošty

Osobní náklady
Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu a dále za
každou další započatou hodinu
150,- Kč/hod
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy

bezplatné

Úhrady jsou vybírány v ředitelně školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada
poplatku.
V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy.
Úhrada nákladů je příjmem školy.

