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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
K Vaší žádosti doručené dne 5. ledna 2018 o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů znějící:
„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení.
Žádost se týká: Zápisy z jednání
Konkrétně žádám o poskytnutí:
1. Poslední tři zápisy z jednání všech komisí rady a zastupitelstva
2. Poslední tři zápisy z rady města (pokud je ustavena)“
sdělujeme:
Rada města Pacov na svém zasedání č. 7 konaném 25. 3. 2015 zřídila s účinností od 1.4.2015
komisi pro kulturu, sport a školství. Jinou komisi rady rada města Pacova nezřídila. V době od
1.4. 2015 do 5. ledna 2018 (tj. do obdržení žádosti o informace) se neuskutečnilo žádné zasedání
této komise.
Zastupitelstvo města Pacov na svém zasedání č. 6 konaném 12.11.2014 zřídilo kontrolní výbor a
finanční výbor. Zastupitelstvo města Pacov jiný než kontrolní výbor a finanční výbor nezřídilo.
V době od zřízení kontrolního výboru do 5. ledna 2018 (tj. do obdržení žádosti o informace) se
neuskutečnilo žádné zasedání kontrolního výboru.
Poslední tři zasedání finančního výboru konané před 5. lednem 2018 (tj. před obdržením žádosti
o informace) se uskutečnila ve dnech: 18. 9. 2017, 27.11.2017 a 18.12.2017.
Poslední tři zasedání rady města konané před 5. lednem 2018 (tj. před obdržením žádosti o
informace) se uskutečnila ve dnech: 15.11.2017, 29.11.2017 a 20.12.2017.
Vzhledem k tomu, že v zápisech a usneseních ze zasedání rady města č. 23 konaného 15.
11.2017, č. 24 konaného 29.11.2017., č. 25 konaného 20.12.2017 a zápisech ze zasedání

finančního výboru konaných ve dnech 18. 9. 2017, 27.11.2017 a 18.12.2017 jsou m.j. uvedeny
osobní údaje fyzických osob (jména, příjmení, příp. adresy trvalého pobytu, podpisy) ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů bylo městem Pacov vydáno rozhodnutí č.j. MP/00499/2018 ze dne
18.1.2018 o částečném odmítnutí poskytnutí informací tj. citované zápisy a usnesení
z uvedených zasedání rady města a zápisy ze zasedání finančního výboru byly částečně
anonymizovány.

Tomáš Kocour
místostarosta

Přílohy: 3x zápis ze zasedání rady města po anonymizaci
3x usnesení ze zasedání rady města anonymizaci
3x zápis ze zasedání finančního výboru po anonymizaci

