Ml EL.
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Výroční zpráva
statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování
informací za rok 2020 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), se předkládá tato výroční
zpráva statutárního města Děčín (dále jen „povinný subjekt") o činnosti orgánů města
za rok 2020 v oblasti poskytování informací podle zákona:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti:
- počet podaných žádostí o informace: 75
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (i částečněm): 14
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
- bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, z toho:
1x byl postup povinného subjektu nadřízeným orgánem potvrzen,
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:
- nedošlo k žádnému soudnímu řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence:
- nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení:
- nebyla podána žádná stížnost,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
- z celkového počtu 75 přijatých žádostí byly 2 žádosti sloučeny a následně vyřizovány
jako jedna žádost, 1 žádost byla přijata na konci roku 2020 a z tohoto důvodu dojde
k jejímu vyřízení v roce 2021, 4 žádosti byly odloženy v souladu s ustanovením
§ 14 odst. 5 písm. c) zákona, u 3 žádostí byli žadatelé vyzváni k úhradě nákladů ve lhůtě
60 dnů ode dne oznámení - čeká se, zda dojde k zaplacení požadované částky
a z tohoto důvodu dojde k vyřízení v roce 2021, což bude zohledněno ve výroční zprávě
za rok 2021, u 1 žádosti byl žadatel vyzván k doplnění údajů, 2 žádosti byly odloženy
v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona, neboť nedošlo k uhrazení nákladů
a ve 2 případech byla zveřejněna opisná informace, že bylo vydáno rozhodnutí
o odmítnutí žádosti.

Děčín, 09. února 2021
Jiří Anděl, CSc. v. r.
primátor statutárního města

Tuto výroční zprávu projednala a schválila rada města na své schůzi dne 09.02.2021
usnesením č. RM 21 03 30 01
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