MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO , VŠETIČKOVA 19 , 602 00 BRNO
-příspěvková organizace , IČ: 70285730 , tel. 543 245 441 ,msvsetic@volny.cz
Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Brno , městská část Brno – střed

Výroční

zpráva

O poskytování informací podle zákona č. 106 /1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za období od 1.1. 2017 - 31.12. 2017
Při poskytování informací veřejnosti postupuje Mateřská škola Brno , Všetičkova 19 podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.5. 1999, v platném
znění a podle Pokynu MŠMT č.j. 31 479/99-14 , k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona
č. 106/1999 Sb.
a/ Celkový počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti :

0

b/ Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
c/ Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti 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 toho
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a a nákladů na
právní zastoupení : 0
d/ Výpočet poskytnutých výhradních licencí , včetně odůvodnění nezbytnosti výhradní
licence : 0
e/ Počet stížností podaných podle §16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich
vyřízení : 0
f/ Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V Brně dne 31.1. 2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO , VŠETIČKOVA 19 , 602 00 BRNO
-příspěvková organizace , IČ: 70285730 , tel. 543 245 441 ,msvsetic@volny.cz
Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Brno , městská část Brno – střed

Výroční

zpráva

O poskytování informací podle zákona č. 106 /1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
za období od 1.1. 2016 - 31.12. 2016
Při poskytování informací veřejnosti postupuje Mateřská škola Brno , Všetičkova 19 podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.5. 1999, v platném
znění a podle Pokynu MŠMT č.j. 31 479/99-14 , k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona
č. 106/1999 Sb.
a/ Celkový počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
odmítnutí žádosti :

0

b/ Počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
c/ Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti 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 toho
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a a nákladů na
právní zastoupení : 0
d/ Výpočet poskytnutých výhradních licencí , včetně odůvodnění nezbytnosti výhradní
licence : 0
e/ Počet stížností podaných podle §16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich
vyřízení : 0
f/ Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V Brně dne 31.1. 2017

