V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2021
„Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů“
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
Na Městský úřad Zákupy byly v roce 2021 podány 4 žádosti o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žádost podaná
dne
č. j.
22.03.2021
MUZ/620/2021

13.05.2021
MUZ/1109/2021

Žadatel

AMA, s.r.o.
Voroněžská 144/20
460 01 Liberec 1
IČ 61327557
KL-PLAN s.r.o.
Na Slovance 868
473 01 Nový Bor
IČ 04011236

26.05.2021
MUZ/1228/2021

KL-PLAN s.r.o.
Na Slovance 868
473 01 Nový Bor
IČ 04011236

30.07.2021
MUZ/1873/2021

IT
Cvikov

Obsah
Žádost o zaslání investičních plánů města
Zákupy v roce 2021.
Žádost o zaslání smluv/objednávek na
všechny projektové práce záměru včetně
případné studie a dále na související veškerou
inženýrskou činnost k akci „Změna účelu
využití objektu č.p. 184 na požární zbrojnici“
Dále pak o zaslání informace, kdy a kde byly
uveřejněny v Registru smluv
smlouvy/objednávky na výše uvedenou akci,
pokud podléhají povinnému zveřejnění
v Registru smluv.
Žádost o upřesnění informace ve znění:
„Město Zákupy nemá povinnost zveřejňovat
smlouvy/objednávky v registru smluv.“
Sdělení odkazu na příslušný zákon alt.
vyhlášku apod. a paragraf, o který se toto
sdělení opírá.
Žádost o zodpovězení otázek týkajících se
údajné trestné činnosti orgánů činných
v trestním řízení

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.
/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Zákupech dne 5. 1. 2022
Zpracovala: Jana Petříčková
Výroční zprávu Rada města Zákupy projednala a vzala na vědomí na svém jednání dne 26. 1.
2022 pod č. usn. 597/2022/RM.
Zveřejněno na úřední desce: 23. 2. 2022

