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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím – stížnost na postup při vyřizování žádosti 
o informace 
 
 
Vážený pane magistře, 

na základě Vámi podané stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podané 
k našemu úřadu ze dne 28.07.2021, doručené našemu úřadu pí Petrou Musilovou osobně 
dne 28.07.2021 a v souladu s ustanovením § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Vám poskytujeme Vám 
požadované informace v plném rozsahu a to:  

Bod č. 8 

Všechny rozhodnutí Rady města přijetím výkonu rozhodnutí orgánu společnosti za 
r. 2019, 2020, 2021 včetně podkladů, zpráv a příloh k těmto výkonům rozhodnutí, které 
jsou podkladem nebo nedílnou součástí příslušného rozhodnutí Rady města. Vše 
žádané za rok 2018, 2019, 2020 a první ½ r. 2021. 

Opakovaně Vám zasíláme výpisy z usnesení Valné hromady TS Šluknov v působnosti rady 
města, tak jak Vám byly poskytnuty v odpovědi na žádost o informaci (označeny 
administrativně jako „Informace o usnesení“). 

Bod č. 9 

Všechna hodnocení výkonu vedení společnosti, jednatele společnosti a závazné 
zadání a ukazatele stanovené společnosti TS Šluknov nebo jednateli společnosti 
orgánem Rady města, při jejím výkonu orgánu společnosti za rok 2019 a 2020. 

Jednatel TS Šluknov je odměňován na základě ukazatelů, která Vám byly poskytnuty 
v odpovědi na žádost o informaci.  

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 2021, 
schváleným Radou města Šluknov dne 13.01.2021, usnesením číslo 12/63R/2021, účinným 



 
 

 

od 14.01.2021 a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov 
(www.mestosluknov.cz), nebyla požadována. 

Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu. 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 


