
 

Město Morkovice-Slížany, Náměstí 900, Morkovice 
                               768 33 Morkovice-Slížany 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    
  
 
 
 
 
                                                                                                     
V Morkovicích dne 10.7.2020                                                 Č.j. 564/2020   
                                                                                                Sp. Zn. 2/2020-inf. 
                                                                                                Vyřizuje:Jablunková Romana 
                                                                                                Tel: 573 502 814 
 
Vážený pane, 
 
sdělujeme Vám informaci k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), 
kterou jsme přijali dne 29.6.2020 pod č.j. 541/2020 a v níž požadujete informaci o jmenném 
seznamu zastupitelů bez uvedení jejich trvalého bydliště, kteří souhlasili a kteří nesouhlasili 
se změnou jednacího řádu Zastupitelstva města Morkovice-Slížany. 
 
     Město Morkovice-Slížany je ve smyslu § 2 odst. 1 „InfZ“ subjektem povinným zveřejňovat 
a poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. V daném případě je tedy povinným 
subjektem k poskytnutí informace na základě výše uvedené žádosti.  
     Ve smyslu § 17 odst. 2 „InfZ“ Vám nebudou účtovány žádné náklady za poskytnutou 
informaci. 
 
V souladu s výše uvedeným Vám sdělujeme shora požadovanou informaci: 
 
Na zasedání Zastupitelstva města Morkovice-Slížany dne 22.6.2020 se změnou jednacího 
řádu Zastupitelstva města Morkovice-Slížany 

a) souhlasili: Mgr. Albrechtová Bronislava, Mgr. Barnetová Jana, Ing. Bleša Jan, Frkal 
Zdeněk, Mgr. Horák Pavel, MUDr. Chvátalová Eva, Jablunka Jan, Navrátil Jiří DiS.  
Mgr. Pešáková Jana, Ing. Zdražilová Radka 

b) nesouhlasili: Jablunka Petr 
c) zdrželi se: Ing. Pěnčíková Marie, Ing. Rábek Kamil 
d) omluveni: Štětina Vladimír, Vinklárek Jiří 

 
 
      
     S pozdravem 
 
 
 
                                                                       ….…………………………………………… 
                                                                                          Stanislav Foltýn 

                oprávněná úřední osoba 

                

 

 

 



 

Město Morkovice-Slížany, Náměstí 900, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V Morkovicích dne 10.7.2020 

 

Č.j. 565/2020 

Sp. zn.: 2/2020-inf.  

Oprávněná úřední osoba: Stanislav Foltýn, tajemník MěÚ 

Vyřizuje: Jablunková Romana 

Tel: 573 502 814 

 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

 

 

Město Morkovice-Slížany jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl v souladu 

s ustanovením § 15 odst. 1 „InfZ“ o Vaší žádosti ze dne 29.6.2020 týkající se poskytnutí těchto 

informací: 

 

1. jmenného seznamu zastupitelů bez uvedení jejich trvalého bydliště, kteří nesouhlasí se 

zveřejněním e-mailových adres spojených s Městem Morkovice-Slížany, 

2. jmenného seznamu zastupitelů bez uvedení jejich trvalého bydliště, kteří souhlasili a kteří 

nesouhlasili se změnou jednacího řádu Zastupitelstva města Morkovice-Slížany, 

3. zdůvodnění ukončení motivačního evidenčního systému odpadového hospodářství MESOH, 

 

(dále jen „předmět žádosti“) takto: 

 

Žádost žadatele                                  ze dne 29.6.2020 o poskytnutí informace týkající se „předmětu 

žádosti“ dle §15 odst.1 „InfZ“ povinný subjekt částečně odmítá tak, že informace týkající se 

„předmětu žádosti“ uvedené v bodě č. 1) a v bodě  

č. 3) nejsou povinným subjektem vytvořeny. 

 

Odůvodnění: 

Město Morkovice-Slížany obdrželo dne 29.06.2020 žádost žadatele             , o poskytnutí informací 

podle „InfZ“. 

1) Jmenný seznam zastupitelů bez uvedení jejich trvalého bydliště, kteří nesouhlasí se zveřejněním 

e-mailových adres spojených s Městem Morkovice-Slížany.  

Dle § 3, odst. 3 „InfZ“ se informací pro účely „InfZ“ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv 

podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu 

uloženému v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 

Informace týkající se požadovaného jmenného seznamu zastupitelů, kteří nesouhlasí se zveřejněním e-

mailových adres spojených s městem povinný subjekt v žádné takové podobě neeviduje a nemá. 

Povinný subjekt se obrátil na osobu, která se členů zastupitelstva vyptávala na souhlas/nesouhlas se 

zveřejněním e-mailových adres. A ve svém rozhodnutí se pak opírá o písemné odůvodnění a vysvětlení 

Mgr. Pavla Horáka, které povinný subjekt obdržel dne 7.7.2020 a eviduje pod č.j. 547/2020. 

V odůvodnění pan Mgr. Horák uvádí mj., že :“Postupně oslovoval zastupitele a vyptával se jich, jaký 

mají názor na zveřejnění jejich e-mailových adres. Písemně jsem si žádné poznámky k uvedenému 

zjišťování nevedl. Proto svoji schopnost správného zapamatování ústně získaných informací mám již 

z důvodu většího časového odstupu za nespolehlivou a nechtěl bych tak žadateli poskytnout nepřesné 

informace.“  

2) Zdůvodnění ukončení motivačního evidenčního systému odpadového hospodářství MESOH. 

Dle § 3, odst. 3 InfZ se informací pro účely „InfZ“ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv 

podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu 

uloženému v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 

Informace týkající se požadovaného zdůvodnění ukončení motivačního evidenčního systému 

odpadového hospodářství MESOH povinný subjekt v žádné takové podobě neeviduje a nemá. Zápis 



 

z jednání Zastupitelstva města Morkovice-Slížany ze dne 22.6.2020, který měl v programu jednání bod 

o ukončení motivačního evidenčního systému odpadového hospodářství MESOH, neobsahuje žádné 

informace, které žadatel požaduje. Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Morkovice-Slížany ani 

zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích nejsou tyto informace povinnou obsahovou náležitostí zápisů 

ze schůze zastupitelstva a podkladové materiály jako např. důvodová zpráva k požadované problematice 

nebyla nikým předkládána. 

 

Dále podle § 2 odst 4 „InfZ“ se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 

rozhodnutí a vytváření nových informací. 

 

Dle těchto ustanovení rozhodlo Město Morkovice-Slížany tak, že žádost o poskytnutí informací 

v rozsahu  

- jmenného seznamu zastupitelů bez uvedení jejich trvalého bydliště, kteří nesouhlasí se 

zveřejněním e-mailových adres spojených s městem Morkovice-Slížany a 

- zdůvodnění ukončení motivačního evidenčního systému odpadového hospodářství MESOH 

odmítl. 

 

3) V bodu žádosti č. 2) bylo žadateli vyhověno a odpovězeno dne 10.7.2020 sdělením zaslaným 

na adresu žadatele                                               . 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného 

vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím 

městského úřadu Morkovice-Slížany.   

 

     

 

 

 ..………………………………… 

               Stanislav Foltýn  

         oprávněná úřední osoba  

        

 


