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Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok (2018) o činnosti v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím v aktuálním znění
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění
vydává Domov pro seniory Jesenec, p.o. tuto výroční zprávu:





V roce 2018 nebyla Domovu pro seniory Jesenec, p.o. podána žádná žádost o informace
Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
Nebyl vydán žádný rozsudek 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, proto není v této výroční zprávě zveřejněn ani opis
podstatné části takového rozsudku.
 Nebyla podána stížnost na Domov pro seniory Jesenec, p.o. podle ustanovení § 16a
(Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
Tato výroční zpráva je vyhotovena v souladu s ustanovením § 18 Zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, dle kterého každý povinný subjekt musí vždy
do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti
v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.
Z rozhodnutí ředitele bude výroční zpráva umístěna na webové stránky organizace
Domov pro seniory Jesenec, p.o. a to v termínu do 28.2.2019
Z rozhodnutí ředitele a na základě zákonného zmocnění bude tato výroční zpráva
zveřejněna i ve Výroční zprávě Domova pro seniory Jesenec, p.o. v souladu odstavcem 2
výše citovaného ustanovení, protože (odst. 2 § 18) „Pokud má povinný subjekt zvláštním
zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace
o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její
samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím".
Výroční zpráva (o všech činnostech Domova pro seniory Jesenec, p.o.) bude na
webových stránkách organizace zveřejněna souběžně s vložením na portál PO,
zřizovaných Olomouckým krajem, tedy v okamžiku zaslání ke schválení zřizovateli tedy Olomouckému kraji a to nejpozději do dne 31.3.2019, tak ukládá Směrnice rady
Olomouckého kraje, kterou se vydávají zásady pro řízení příspěvkových organizací,
zřizovaných Olomouckým krajem.
V Jesenci dne 6.2.2019
Bc. Zuzana Bratterová, LLM
ředitelka DS Jesenec, p.o.

