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Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

za rok 2014
Při poskytování informací veřejnosti postupovala Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy,
Národních mučedníků 141 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Výroční zpráva za rok 2014 se zveřejňuje v tištěné podobě v sekretariátu Střední škola zemědělská a
potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141, současně pak na webových stránkách školy
www.sszp.kt.cz v sekci úřední deska/dokumenty školy.
Obecné žádosti o informace směřované na školu byly přijímány jak písemnou, tak ústní formou. Dále
pak žádosti jsou přijímány elektronickou cestou na adresu sekretariat@sszp.kt.cz. Nejvíce dotazů je
vyřizováno telefonicky či při osobním kontaktu. Do uvedeného souhrnu nejsou zahrnuty žádosti o
informace směřované přímo na jednotlivé věcně příslušné pracovníky, tyto jsou vyřizovány okamžitě.
Písemně podané žádosti o informace
Činnost v oblasti poskytování informací
a)

Celkem

počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o
0
odmítnutí žádostí
b)
počet podaných odvolání proti rozhodnutí
0
c)
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
0
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 tohoto
zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení
d)
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
0
poskytnutí výhradní licence
e)
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
0
způsobu jejich vyřízení
f)
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
0
Škola v roce 2014 neměla žádné náklady související s vyhledáváním informací, neboť bylo zajištěno
zaměstnanci v rámci jejich běžné pracovní agendy.
Klatovy 9. 1. 2015

Ing. Vladislav Smolík
ředitel školy

