Městský úřad Počátky

Palackého nám.1; 394 64

Č.j.: 813/2018/STAR.
Počet listů: 1

tel.:
E-mail:

561034903
mesto@pocatky.cz

V Počátkách dne 24.7. 2018
Počet příloh: 0

Paní
Mgr. Hana Veronika Konvalinková
Palackého nám. 24
394 64 P o č á t k y

Rozhodnutí
Městský úřad Počátky, se sídlem Palackého nám. 1, 394 64 Počátky, zastoupený Mgr. Karlem
Šteflem, starostou města, rozhodl podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o žádosti Mgr. Hany
Veroniky Konvalinkové, bytem Palackého nám. 24, 394 64 Počátky, podané dne 10.7. 2018,
takto:
žádost Mgr. Hany Veroniky Konvalinkové o poskytnutí zápisů z jednání Rady města
Počátky za celé současné volební období, tj. od č. 1/2014 do č. 68/2018 se ve smyslu ust. § 15
odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
o d m í t á.

Odůvodnění:
Žadatelka Mgr. Hana Veronika Konvalinková, bytem Palackého nám. 24, 394 64 Počátky, se
prostřednictvím e-mailové korespondence ze dne 10.7. 2018 domáhá, aby jí ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byly poskytnuty zápisy z jednání Rady města
Počátky ze současného volebního období, tj. od č. 1/2014 do č. 68/2018. S přihlédnutím k ust. § 101
odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, musí být zápis ze
schůze rady obce uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Jednání rady jsou
neveřejná a ostatním občanům města není ani nahlédnutí do zápisu umožněno. Paní Mgr. Hana
Veronika Konvalinková je v tomto volebním období členkou zastupitelstva města Počátky a může
kdykoli tohoto ustanovení využít. Dále pak na základě schváleného Jednacího řádu Rady města
Počátky je kromě zápisu z každého jednání pořizováno samostatně usnesení rady města, které je
zveřejňováno na elektronické úřední desce města Počátky, zároveň je archivováno na webových
stránkách města a je publikováno v Počáteckém zpravodaji. V usnesení jsou zahrnuty všechny
projednávané body, o kterých bylo v průběhu jednání hlasováno. Rada města tak poskytuje všem svým
občanům dostatečnou informovanost o projednávaných záležitostech.

Jednací řád Rady města Počátky byl z podnětu Mgr. Hany Veroniky Konvalinkové opakovaně
projednáván na zasedání zastupitelstva města č. 17, 18 a 19/2017. Na 18. zasedání Zastupitelstva
města Počátky, konaném dne 20.6. 2017, předložila Mgr. Hana Veronika Konvalinková návrh, aby byly
zveřejňovány zápisy rady města a další připomínky. Tento návrh nebyl schválen, naopak byl schválen
protinávrh, kterým byla rada města pověřena provedením aktualizace jednacího řádu rady v termínu do
31.8. 2017. Podle § 101 odst. 4 zákona o obcích, vydává jednací řád rada obce. Na 50. zasedání rady
města dne 23.8. 2017 byl upraven a schválen aktualizovaný jednací řád rady, který byl následně dne
19.9. 2017 na 19. zasedání Zastupitelstva města Počátky vzat na vědomí. V čl. 8 tohoto jednacího řádu
je ustanoveno, že kromě pořízení zápisů z jednání rady jsou výstupem z jednání usnesení, která budou
zveřejňována na webových stránkách města. Toto ustanovení je naplňováno a takto bylo postupováno
již v několika předchozích volebních obdobích.
Vzhledem k uvedenému bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ust. § 16 citovaného zákona podat odvolání do 15 dnů
ode dne jeho doručení k odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava, prostřednictvím Městského úřadu Počátky.
Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku
řízení oznámeno, nejpozději však ode dne následujícího po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V Počátkách dne 24.7. 2018
Mgr. Karel Štefl
starosta města

