Žádost č. 21/2017 – Seznam dárců finančních či jiných darů městu Český Těšín
a jeho příspěvkovým organizacím za léta 2015, 2016 a 2017- doplňující
informace (stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu
ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozd. předpisů)

Informace poskytla:

16. 10. 2017 Ing. Jana Černilová, odbor školství a kultura

Zveřejněno dne:

27. 10. 2017

Předmět žádosti: - totožný s obsahem odpovědi na žádost č. INFO 21/2017
Poskytnuté doplňující informace:
Dne 11. 09. 2017 byla doručena stížnost žadatele na postup při vyřizování žádosti o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů. Tato stížnost byla postoupena dne 15. 09. 2017
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Městu Český Těšín bylo doručeno 4. 10. 2017 Rozhodnutí Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, kterým bylo potvrzeno poskytnutí informací o přijatých
darech příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb, IČ: 70985383, se sídlem
Sokolovská 1997, 737 01 Český Těšín, a ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek, IČ:
48004693, příspěvková organizace, se sídlem Pod Zvonek 1835/28, 737 01 Český
Těšín, a to za roky 2015 až 2017. Dále přikazuje MSK zbylou část žádosti o
poskytnutí informací vyřídit do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

„K danému Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje sdělujeme, že
město Český Těšín nevede seznamy příspěvkových organizací ve věci poskytnutých
peněžitých a věcných darů v letech 2015 až 2017, proto v níže uvedených přílohách
předkládáme jednotlivá usnesení Rady města Český Těšín za období leden 2015 až
září 2017, kde jsou schváleny návrhy přijetí věcných i peněžitých darů pro
příspěvkové organizace zřízené městem Český Těšín v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou
zveřejněny a volně přístupny všechny požadované informace.“

