S T A T U T Á R N Í M Ě S T O
O L O M O U C

Č. j. SMOL/284665/2017/OKT/PERS/Pos
Spisová značka S-SMOL/191447/2017/OKT

V Olomouci dne 8. 12. 2017

Žadatel …………….

Na vědomí
Krajský úřad Olomouckého kraje k č.j. KUOK 117030/2017 (JUDr. Nováková)
Poskytnutí informací dle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.
I. Na základě Vaší žádosti č.j. SMOL/191447/2017 doručené dne 18. 8. 2017 a v souladu
s rozhodnutím nadřízeného orgánu č.j. KUOK 104141/2017 ze dne 30. 10. 2017 Vám
byly dne 8. 11. 2017 vypraveny na Vaši adresu v Pardubicích (doručeno až 30. 11.
2017 na Vaši adresu v Českých Budějovicích) následující požadované informace:
K bodu 2 žádosti Organizační řád, organizační schéma k 1. 8. 2017
K bodu 3 žádosti Počet zaměstnanců za roky 2011-2016 a k 1.8.2017
K bodu 4 žádosti Výroční zprávy za roky 2011 – 2016
Personální složení zastupitelstva a rady (stejné i v r. 2017)
K bodu 5 žádosti Platové podmínky zaměstnanců za rok 2011-2016 a k 1.8.2017
K bodu 6 žádosti Odměňování neuvolněných členů ZMO, členů výborů a komisí
K bodu 7 žádosti VP o zajištění BOZP zaměstnanců SMOl
VP o ochraně osobních údajů
VP o poskytování informací
K bodu 8 žádosti Přehled externích smluvních vztahů
K bodu 9 žádosti Výroční zprávy za roky 2011 – 2016
Dotace 2011-2016
Zároveň jste byl informován o tom, že:
–

v zaslaných Výročních zprávách je možno najít i některé další údaje
týkající se Vaší žádosti, např. z oblasti rozpočtu, komisí rady a výborů
zastupitelstva, investic atd.

–

o odkazech na zveřejněné informace, a o skutečnosti, že dopis s odkazy byl
zaslán na e-podatelnu a do datové schránky věznice Pardubice (doručeno 7. 11.
2017) včetně aktivních odkazů. Domníváme se, že jestliže stát uložil povinným
subjektům povinnosti informace poskytovat a zároveň neomezil žadatele
vykonávajícího trest odnětí svobody v podávání žádostí, měl by mu umožnit,
byť v regulované formě (whitelist - pozitivní výběr), přístup ke zveřejněným
informacím. Webové stránky povinného subjektu: https://www.olomouc.eu/.
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–

o tom, že pokud nadále trváte na listinném poskytnutí zveřejněných
informací, máte nám sdělit tuto skutečnost obratem k našemu sp. zn. SSMOL/191447/2017/OKT.

II. O dopise zaslaném elektronicky na adresu Vězeňské služby jste byl informován
písemností pod bodem III. níže. Který Vám byl dne 8. 11. 2017 vypraven na Vaši
adresu v Pardubicích (doručeno až 20. 11. 2017 na Vaši adresu v Českých
Budějovicích)
Vlivem Vašeho přesunu mezi věznicemi v Pardubicích a Českých Budějovicích
a následnému dosílání doporučené pošty došlo ne naší vinou k dřívějšímu doručení
odkazu na zveřejněné informace (o 10 dní) před zásilkou s poskytnutými informacemi),
na základě čehož byla podána i Vaše stížnost na to, že Vám byly poskytnuty informace
pouze odkazem. Vaše Stížnost byla doručena Krajskému úřadu Olomouckého kraje
dne 27. 11. 2017 a statutárnímu městu Olomouc byla postoupena dne 4. 12. 2017.
V souladu s ustanovením § 16a odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím Vám
ve lhůtě 7 dnů od doručení stížnosti poskytujeme informace, na které byl původně
sdělen odkaz a které jste požadoval:
K bodu 1 žádosti Rekapitulace rozpočtu povinného subjektu za rok 2016 (1 strana)
Schválený rozpočet na rok 2017 (81 stran)
K bodu 2 žádosti Generálie managementu po úroveň vedoucího oddělení
Složení rady (2 strany)
Tajemník (1 strana)
Magistrát – seznam vedoucích odborů + vedoucích oddělení (5 stran)
K bodu 4 žádosti Personální složení komisí rady (17 stran)
Personální složení výborů zastupitelstva (2 strany)
K bodu 6 žádosti

Odměňování uvolněných funkcionářů (3 strany) nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. + příloha 1 v účinném znění. K tomu sdělujeme,
že SMOl, je obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním
úřadem, není členěno na městské části a k 1.1.2017 mělo 100 378
obyvatel.

K bodu 9 žádosti Vyhlášené dotační programy 2017 (3 strany - další informace obsahují již
zaslané Výroční zprávy)
III. Vracíme Vám písemnost, na základě které jste podal stížnost krajskému úřadu a jež
Vám byla zaslána dne 7. 11. 2017 statutárním městem Olomouc na vědomí.

S pozdravem

Bc. Jan Večeř
tajemník Magistrátu města Olomouce
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