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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím  
 
Vážený pane magistře, 
 

na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace k našemu úřadu ze dne 29.10.2019, 
doručené našemu úřadu  dne 29.10.2019 a jejímu doplnění o požadované údaje ze dne 
05.11.2019 a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Vám níže poskytujeme 
Vámi požadované informace: 

1. Zvukový záznam z 5. a 6. jednání Městského zastupitelstva Šluknov.  

K tomuto sdělujeme, že záznam z 5. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, které se 
uskutečnilo dne 09.07.2019, již v současné době není k dispozici. Dle Čl. 4 odst. 13 
Jednacího řádu Zastupitelstva města Šluknov slouží záznam pouze jako podklad pro 
vyhotovení zápisu. Vzhledem k tomu, že zápis byl již vyhotoven a ověřovateli stvrzena 
jeho správnost, záznam jednání byl zlikvidován. Z tohoto důvodu Vám záznam nelze 
poskytnout.  

K záznamu z 6. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, které se uskutečnilo dne 
03.10.2019, sdělujeme, že z technických důvodů se nepodařilo záznam jednání uchovat, 
z tohoto důvodu Vám jej nelze poskytnout.  

2. Kopie Zápisu z 5. a 6. jednání Městského zastupitelstva Šluknov. 

K tomuto sdělujeme, že kopie zápisů z 5. (obsahuje 9 stran) a 6. (obsahuje 19 stran) 
zasedání Zastupitelstva města Šluknov jsou přílohou tohoto dopisu. Zápisy byly dle 
zákona anonymizovány o osobní údaje fyzických osob. 

3. Kopie Zápisu z 19., 21. a 28. jednání Rady města Šluknov. 

K tomuto sdělujeme, že kopie zápisů z 19. (obsahuje 12 stran), 21. (obsahuje 8 stran) a 
28. (obsahuje 7 stran) schůze Rady města Šluknov jsou přílohou tohoto dopisu. Zápisy 
byly dle zákona anonymizovány o osobní údaje fyzických osob.  

4. Příkazní smlouvy na akci „Zámecké slavnosti“ za roky 2018, 2019 a na rok 2020 
včetně příloh. 

K tomuto sdělujeme, že přílohou tohoto dopisu jsou příkazní smlouvy na „Zámecké 
slavnosti“ a to: 



 
 

 

- Za rok 2018 – příkazní smlouva se Sdružením Festive (obsahuje 6 stran) a s pí Marií 
Kucerovou (obsahuje 6 stran). 

- Za rok 2019 – příkazní smlouva se Sdružením Festive (obsahuje 6 stran) a s pí Marií 
Kucerovou (obsahuje 6 stran). 

- Za rok 2019 – příkazní smlouva s pí Marií Kucerovou (obsahuje 5 stran).  

Úhrada nezbytných nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím a Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2019, 
schváleným Radou města Šluknov dne 10.12.2018, usnesením číslo 37/02R/2018, účinným 
od 01.01.2019 a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov (www.mesto-
sluknov.cz), nebyla požadována. 

Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu. 

S pozdravem 

 

 

 

 

 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.  


