Výroční zpráva za rok 2021
o činnosti obce Brtnička v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

a) počet podaných žádosti o informace a počet vydaných rozhodnutí odmítnutí žádosti
-

počet žádosti o informace dle InfZ, které obec obdržela v roce 2021
počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0
0

0

c) opis podstatných části každého rozsudku soudu ve věci přezkoumaní zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt v souvislosti se soudními řízeními o právech
a povinnosti podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance
a nákladů na právní zastoupení
-

žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace nebyl v roce 2021 vydán

d) výčet poskytnutých výhradních licenci, včetně odůvodnění nezbytností poskytnutí
výhradní licence
-

výhradní licence v roce 2021 nebyly poskytnuty

e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný podpis
způsobu jejich vyřízení
-

počet stížností podaných dle § 16a InfZ
stížnosti v roce 2021 nebyly podány

0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
-

obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti
dle InfZ žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu
obecního úřadu, tak elektronickou podatelnou obce, žádost musí splňovat náležitosti
§ 14 InfZ.

Povinně zveřejňované informace o obci Brtnička
dle § 5 odst. 4 InfZ
1.

2.
3.

Název
Důvod a způsob založení

Organizační struktura

Obec Brtnička
Obec Brtnička jako základní územně samosprávný
celek je založena na základě ústavního zákona č.
1/1993 Sb. , Ústava České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, jako základní územně
samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního
předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí
je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené
působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané
agendy. V samostatné působnosti je dozorovým,
kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo
vnitra ČR.
Starosta obce
Místostarosta obce
Zastupitelstvo obce - 5 členů
- Kontrolní výbor - 3 členové
- Finanční výbor – 3 členové
Obecní úřad
- Kancelář starosty

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.2 Adresa úřadovny pro osobní
návštěvu
4.3 Úřední hodiny
4.3 Telefonní čísla

Příspěvkové organizace zřizované obcí
- Obecní knihovna
- Sbor dobrovolných hasičů
Kontaktní údaje obce
Obecní úřad obce Brtnička
Brtnička 10
675 27 Předín
Obecní úřad obce Brtnička
Brtnička 10
Středa 13:30 – 18:30
Jiné dny po telefonické dohody
Starosta obce 728 614 414
Místostarosta 605 069 600
Účetní 724 327 080

4.5 Číslo faxu

Obec nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky

www.obecbrtnicka.cz

4.7 Adresa e-podatelny e-mail

ou@obecbrtnicka.cz

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka b2yax2g

5. Případné platby lze poukázat

10420711/0100
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně
obecního úřadu v úředních hodinách

6. IČ

00376396

7. DIČ

Obec nemá DIČ

8. Dokumenty
8.1. Seznam hlavních dokumentů

Rozpočtové výhledy

