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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací

K Vaší žádosti doručené dne 17. ledna 2018 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů znějící:
„Žádám o poskytnutí informací podle Zákona o svobodném přístupu k informacím a to:
Dne 6.10.2017 bylo vypsáno výběrové řízení na pozici vedoucího, pro toto výběrové řízení žádám
o sdělení
• od každého z účastníků kompletní přihlášku do výběrového řízení včetně všech příloh a písemného
materiálu, který obsahuje zhodnocení stavu úřadu a vizi úřadu
• písemnou zprávu výběrové komise vypracovanou podle § 9 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.“
sdělujeme:
Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči a to:
• Mgr. Bc. Dana Dušková
• Bc. Stanislav Macháček, DiS.
• uchazeč C
• uchazeč D
Vzhledem k tomu, že v přihláškách uchazečů Mgr. Bc. Dany Duškové, Bc. Stanislava Macháčka, DiS.,
uchazeče C a uchazeče D do výběrového řízení a jejich přílohách včetně písemného materiálu
obsahujícího zhodnocení stavu úřadu a vizí úřadu a v písemné zprávě o posouzení uchazečů dle
§ 9 zákona č. 312/2002 Sb., zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“) jsou mj. uvedeny osobní
údaje fyzických osob (např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, místo narození,
okres narození, rodné číslo, údaj o národnosti, údaj o rodinném stavu, číslo občanských průkazů,
telefonní číslo, e-mailová adresa, podpisy) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto informace byly předány uchazeči,
kteří se přihlásili do výběrového řízení vyhlášeného starostou města dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o úřednících“) na místo vedoucího úřadu - tajemníka Městského úřadu Pacov,
tj. osobami kterým, žádný zákon povinnost poskytnout tyto informace neukládá, a že někteří
z uvedených uchazečů nesdělili, že s poskytnutím informací souhlasí a jde o informace vzniklé bez

použití veřejných prostředků vydal Městský úřad Pacov rozhodnutí č.j. MP/01183/2018 ze dne
29.1.2018 o částečném odmítnutí poskytnutí informací.

Tomáš Kocour
místostarosta

Přílohy:
• anonymizovaná přihláška Mgr. Bc. Dany Duškové včetně příloh (životopis, vize fungování úřadu a
jeho organizační struktura, diplom z 29.5.2009, diplom z 19.6.1995, osvědčení dle zákona
č. 451/1991 Sb. z 31.10.2017, čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. z 16.11.2017)
• anonymizovaná přihláška Bc. Stanislava Macháčka, DiS., včetně příloh (životopis, diplom
s vyznamenáním z 7.9.2016, diplom absolventa vyšší odborné školy, vysvědčení o absolutoriu
z 25.9.2012, koncepce řízení Městského úřadu Pacov)
• anonymizovaná písemná zpráva o posouzení uchazečů dle § 9 zákona č. 312/2002 Sb. zákona o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

