MĚSTO J Í L O V É, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
o činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejňuje povinný subjekt zprávu o činnosti města a jeho orgánů v oblasti
poskytování informací za kalendářní rok 2017:
a) počet podaných žádostí

10

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí části žádosti

1

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

c) opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti
-

v roce 2017 nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci poskytování informací

přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudním řízením
d) výčet poskytnutých výhradních licencí

0,-Kč
0

e) počet stížností podle § 16a
1
Žádost o poskytnutí informace o financování JSDH v období 2010 – 2017 a výčet ostatních
činností JSDH spolu s časovým vyčíslením v období 2010 – 2017 podal člen zastupitelstva města
Jílové. Vzhledem k časové náročnosti kompletace a dohledání dat byl žadatel podle přílohy č. 1
Směrnice Města Jílové a Městského úřadu č. 2/2011, o poskytování informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
vyzván k úhradě nákladů s tímto souvisejících. Ze strany žadatele došlo k podání stížnosti proti
výši úhrady dle ust. § 16a odst. 1 písm. d) zákona o informacích. Stížnost byla společně se spisem
zaslána nadřízenému správnímu orgánu, v tomto případě Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se
sídlem na adrese Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Nadřízený správní orgán
v rozhodnutí konstatoval, že informace týkající se financování JSDH nepochybně spadají do
samostatné působnosti obce a souvisejí tedy s funkcí zastupitele obce. Proto mají být žadateli,
který je členem zastupitelstva obce, poskytovány bezplatně. Povinnému subjektu přikázal, aby ve
lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí zjednal nápravu. Ve lhůtě tedy bylo vydáno rozhodnutí o
odmítnutí části žádosti, jelikož v požadovaném období let 2010 – 2017 se služby poskytované
JSDH ve prospěch zřizovatele odděleně evidovaly až od roku 2014. Byla poskytnuta doprovodná
informace za období 2014 – 2017. Žadateli nebyla také poskytnuta informace o tom, kolik Kč činily
úhrady nákladů za zásah u dopravních nehod v požadovaném období 2010 – 2017 (příjem JSDH),

protože vyčíslení těchto nákladů se neprovádí. Zároveň s rozhodnutím o odmítnutí části žádosti
byla žadateli na všechny zbývající dotazy zaslána doprovodná informace.
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – informace dle tohoto zákona jsou
zveřejňovány na úřední desce vedle budovy Městského úřadu Jílové a zároveň i způsobem
umožňující dálkový přístup.
Občanům jsou ostatní informace běžně poskytovány prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické
pošty nebo osobně. Žádosti o tyto informace nejsou evidovány jako žádosti dle výše uvedeného
zákona a poskytnuté informace nejsou zpoplatněny.

Jílové dne:

24.01.2018

Zpracovala:

Jitka Némová, referentka OVVSČ

Schváleno:
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Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
§ 18

Výroční zpráva
(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející
kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující
následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
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
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou
výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této
výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".

