Příloha Infostížnosti I-2018

Městský úřad ve Fryštáku
náměstí Míru 43
763 16 Fryšták

V Fryštáku dne 6.12.2018

Věc: Analýza Odpovědi ve struktuře Žádosti

Analýza se odkazuje na pojmy Infostížnosti I-2018.

Žadatel podal u Úřadu Žádost, kterou žádal o tyto informace:
1. Aktuální seznam platných a účinných vyhlášek, vydaných Zastupitelstvem města Fryštáku a
Radou města Fryštáku, s uvedením informace, kde jsou tyto vyhlášky uloženy.
2. Aktuální seznam realizovaných a připravovaných investičních akcí města Fryštáku, s uvedením
zdroje podrobných informací o těchto investičních projektech.
3. Aktuální seznam nesplněných a rozpracovaných usnesení Zastupitelstva města Fryštáku
s uvedením čísla příslušného usnesení, vlastníka úkolu a požadovaného termínu splnění.
4. Výroční zpráva Městského úřadu ve Fryštáku za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
5. Zpráva o stížnostech a peticích za rok 2017.
6. Rozpočtové opatření číslo 1/2018 a 6/2018.

Odpověď je zobrazena kurzívou, komentář Žadatele není zobrazen kurzívou.
Dílčí žádost č. 1 : Aktuální seznam platných a účinných vyhlášek, vydaných Zastupitelstvem města
Fryštáku a Radou města Fryštáku, s uvedením informace, kde jsou tyto vyhlášky uloženy.
Dílčí odpověď Úřadu č.1 : Platné a účinné obecně závazné vyhlášky města, vydané

Zastupitelstvem města Fryštáku, jsou uveřejněny na oficiálních webových stránkách města
Fryštáku v sekci Městský úřad – Vyhlášky, sazebníky, dokumenty – přímý odkaz zde:
(https://www.frystak.cz/?ukaz=31&lan=cz&grafika=0),. Originály zveřejněných dokumentů jsou
uloženy v podatelně úřadu, v sekretariátu starosty. Připomínáme, že Rada města Fryštáku, jakožto
orgán obce ve smyslu zákona o obcích (z. č. 128/2000 Sb.), ve znění pozdějších předpisů,
nevydává obecně závazné vyhlášky, jak mylně uvádíte ve své žádosti.
Žadatel považuje dílčí odpověď Úřadu č. 1 za perfektní, vyřízenou na 92%. Úřad správně pochopil
žádost o dílčí informaci.
Žadatel konstatuje, že webové stránky města neobsahují vyhlášku města č. 1/2018. Neúplnost
seznamu není předmětem Infostížnosti I-2018. Bližší vysvětlení, důkazy, mohou být doplněny.

Dílčí žádost č. 2 : Aktuální seznam realizovaných a připravovaných investičních akcí města
Fryštáku, s uvedením zdroje podrobných informací o těchto investičních projektech.
Dílčí odpověď Úřadu č.2 : Seznam realizovaných a připravovaných investičních akcí se v tomto

čase aktualizuje a připravuje se k projednání v orgánech města.
Žadatel považuje dílčí odpověď Úřadu č. 2 za nezodpovězenou, vyřízenou na 0%. Úřad správně
pochopil žádost o dílčí informaci, ale neposkytl ji.

Dílčí žádost č. 3 : Aktuální seznam nesplněných a rozpracovaných usnesení Zastupitelstva města
Fryštáku s uvedením čísla příslušného usnesení, vlastníka úkolu a požadovaného termínu splnění.
Odpověď úřadu č.3 : Úkoly vyplývající z usnesení Zastupitelstva města Fryštáku naleznete v

zápisech ze zasedání Zastupitelstva města Fryštáku, které jsou založeny v podatelně úřadu –
sekretariátu starosty, přičemž celé zápisy ze zasedání zastupitelstva rovněž naleznete na
oficiálních webových stránkách města Fryštáku v sekci Samospráva města, Zastupitelstvo města,
Zasedání zastupitelstva – odkaz zde: (https://www.frystak.cz/?ukaz=32&lan=cz&grafika=0)
Žadatel považuje dílčí odpověď Úřadu č. 3 za nezodpovězenou, vyřízenou na 0%. Úřad nesprávně
pochopil žádost o dílčí informaci.
Žadatel požadoval seznam nesplněných a rozpracovaných usnesení. Ten neobdržel. Žadatel
nepožadoval všechny zápisy či všechny úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva.
Dle § 14, čísla 1) Jednacího řádu Zastupitelstva města Fryštáku, který schválilo zastupitelstvo
usnesením dne 25.1.2016 (dále jen Jednací řád), o průběhu jednání zastupitelstva města se
pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá starosta. Sekretariát starosty vede evidenci usnesení
jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění. Dle § 15, čísla 4) Jednacího řádu, pro
možnost přehledné kontroly je průběžně veden přehled úkolů, vyplývajících z usnesení
zastupitelstva i dalších úkolů, formulovaných při jednání zastupitelstva. Z přehledu je zřejmé, kdy
do něj byl úkol zařazen a kdy a proč byl úkol vyškrtnut.
Pokud jsou zprávy dle § 14, čísla 1) a přehled dle § 15, čísla 4) Jednacího řádu řádně Úřadem
vedeny, všechny Žadatelem požadované informace má Úřad k dispozici.

Dílčí žádost č. 4 : Výroční zpráva Městského úřadu ve Fryštáku za rok 2017 dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dílčí odpověď Úřadu č.4 : Výroční zpráva Městského úřadu Fryšták za rok 2017 dle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je uveřejněna
na oficiálních webových stránkách města Fryštáku v sekci Samospráva města, Povinně
zveřejňované
informace,
bod
17.
Odkaz
zde:
(https://www.frystak.cz/?ukaz=66&lan=cz&grafika=0). Originál zveřejněné zprávy je založen na
Ekonomicko-správním odboru u Mgr. Ivany Plškové.
Žadatel považuje dílčí odpověď Úřadu č. 4 za perfektní, vyřízenou na 100%. Úřad správně
pochopil žádost o dílčí informaci.
Poznámka: Elektronická kopie Výroční zprávy Městského úřadu Fryšták za rok 2017 dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uveřejněná na webových stránkách města,
byla vytvořena dne 2.11.18 v 9:57:38, tj. po podání Žádosti (Žadatele). Text Výroční zprávy uvádí

datum vydání dokumentu 9. února 2018. Poznámka není předmětem podávané Infostížnosti I2018. Důkazy mohou být doplněny.

Dílčí žádost č. 5 : Zpráva o stížnostech a peticích za rok 2017.
Dílčí odpověď Úřadu č.5 : Zpráva o stížnostech a peticích za rok 2017 je uveřejněna na oficiálních

webových stránkách města Fryštáku v sekci Samospráva města, Povinně zveřejňované informace,
bod 17. Odkaz zde: (https://www.frystak.cz/?ukaz=66&lan=cz&grafika=0). Originál zveřejněné
zprávy je založen na Ekonomicko-správním odboru u Mgr. Ivany Plškové.
Žadatel považuje dílčí odpověď Úřadu č. 5 za perfektní, vyřízenou na 100%. Úřad správně
pochopil žádost o dílčí informaci.
Poznámka: Elektronická kopie Zprávy o stížnostech a peticích za rok 2017, uveřejněná na
webových stránkách města, byla vytvořena dne 2.11.18 v 10:06:01, tj. po podání Žádosti
(Žadatele). Text zprávy uvádí datum vydání dokumentu 9. února 2018. Poznámka není
předmětem podávané Infostížnosti I-2018. Důkazy mohou být doplněny.

Dílčí žádost č. 6 : Rozpočtové opatření číslo 1/2018 a 6/2018.
Dílčí odpověď Úřadu č.6 : opatření č. 1/2018 a č. 6/2018 jsou zveřejněna na oficiálních webových

stránkách města Fryštáku v sekci Úřední deska pod č.j. 17/2018 a pod č.j. 70/2018. Odkaz zde:
(https://www.frystak.cz/?ukaz=27&lan=cz&grafika=0). Originály jsou založeny na Ekonomickosprávním odboru u Ing. Michala Jaška.
Žadatel považuje dílčí odpověď Úřadu č. 6 za perfektní, vyřízenou na 100%. Úřad správně
pochopil žádost o dílčí informaci.
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