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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaší žádosti Vám z dostupných materiálů a dokladů poskytujeme informace dle
zákona č. 106/1999 Sb.:
1) Dotaz: V srpnu 2014 byl úředník radnice M.R. podezřelý z manipulace s veřejnými
zakázkami. Na základě jakého § a kdy s ním byl rozvázán pracovní poměr?
Povinný subjekt rozhodl, že uvedenou informaci zamítá a neposkytne ji. V souladu s nálezy
Ústavního soudu a stanovisky Úřadu pro ochranu osobních údajů lze uvést, že povinný
subjekt poskytne informace o jednotlivých osobách, které vykonávají veřejnou činnost u
povinného subjektu, pokud se tato veřejná činnost vztahuje k jeho působnosti. Veřejnou a
úřední činností je u povinných subjektů výkon agendy státních institucí a orgánů územní
samosprávy včetně činnosti jejich úředníků.
Povinný subjekt se domnívá, že je potřeba ctít právo na ochranu soukromí osob, které se
podílejí na výkonu státní správy a územní samosprávy. Povinný subjekt pečlivě zvážil Vámi
uvedenou žádost a z důvodu, že poskytnutí informace by mohlo nadměrným způsobem
zasáhnout do soukromí posuzované osoby, ji neposkytne.
Povinný subjekt zároveň provedl test proporcionality a dospěl k závěru, že ochrana
soukromého zájmu bývalého zaměstnance je vyšší než právo na poskytnutí požadované
informace.
Povinný subjekt považuje za rozhodné, že omezení práva na informace je v tomto případě
nezbytné a legitimní, neboť poskytnutí by představovalo nepřiměřený zásah do ochrany
osobnosti dotčeného bývalého zaměstnance a zároveň se jedná o informaci, která se vztahuje
výlučně k vnitřnímu chodu povinného subjektu.
Povinný subjekt tuto informaci o d m í t á .
2) Dotaz: Jak probíhá zadávání drobných zakázek města – např. na projektovou dokumentaci,
technické dozory investora, nákup kancelářských potřeb, školení řidičů?
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Město Žatec postupuje při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění. Zároveň povinný subjekt sděluje, že má Město Žatec
stanoven vnitřní předpis „Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek“, který
komplexně řeší zadávání jakýchkoliv veřejných zakázek Městem Žatec.
3) Dotaz: Kdo byli osobnosti, podle kterých jsou nově pojmenovány ulice města (Robova
ulice a ulice Ladislava Škvrny)?
Z podkladových materiálů, které byly určeny členům rady a zastupitelstva města, uvádím
následující:
František Rob – v ČR i ve světě uznávaný umělecký sklář a odborník na vitráže.
Spolupracoval s mnoha architekty a sklářskými výtvarníky, mimo jiné také s profesorem
Stanislavem Libenským. S profesorem Libenským spolupracoval na řadě vitráží pro kapli sv.
Václava v pražském Chrámu sv. Víta. Podílel se na expozicích pro světové výstavy EXPO
v Bruselu a Osace. Rovněž byl součástí umělecké skupiny, která pracovala na vitrážích
v mešitách v Alžíru.
Ladislav Škvrna – voják z povolání, který sloužil na žateckém letišti jako hlavní inženýr
pluku. Následně sloužil na Velitelství protivzdušné obrany státu. Rovněž dostal na starost
skupinu určenou k přeškolení na MIG-29 v Kazachstánu. Měl úzkou spojitost se Žatcem.
S pozdravem

podepsáno elektronicky
otisk úředního razítka
Ing. et Bc. Petr Vajda, MPA
tajemník Městského úřadu Žatec
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