Město Dobruška
Městský úřad Dobruška, kancelář tajemníka
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

Váš dopis
ze dne:

30.10.2017

Č. j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

PDMUD 27501/2017
Janečková
494 629 643
mu@mestodobruska.cz

Datum:

13.11.2017

Poskytnutí informací k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
město Dobruška obdrželo dne 30.10.2017 (a následně ve stejném znění dne 01.11.2017) Vaši
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, formou kopií zápisů ze zasedání Rady města
Dobruška konaných 30.08.2017 a 25.10.2017, a to v elektronické podobě na e-mailovou
adresu.
Kopie požadovaných zápisů ze schůzí Rady města Dobrušky Vám tímto v příloze zasíláme.
V dokumentech jsou znečitelněny osobní údaje v rozsahu uvedeném v našem rozhodnutí č. j.
PDMUD 27500/2017 ze dne 13.11.2017, jímž byla shora uvedená žádost částečně odmítnuta.
Toto rozhodnutí je Vám doručováno doporučenou poštou do vlastních rukou.
S pozdravem

JUDr. Jan Šťastný v. r.
tajemník Městského úřadu Dobruška

Přílohy
kopie zápisu ze schůze Rady města Dobrušky ze dne 30.08.2017
kopie zápisu ze schůze Rady města Dobrušky ze dne 25.10.2017
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fax: 494 629 582

posta@mestodobruska.cz
www.mestodobruska.cz
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IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879

ZÁPIS Z 132. SCHŮZE RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 30.08.2017
Přítomni: Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Petr Sadovský, Ing. arch. Oldřich Bittner,
Pavel Hůlek
Začátek schůze v 16:30 h
Seznam bodů jednání:
1. Program schůze
2. Jmenování ředitele Základní školy Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres
Rychnov nad Kněžnou
3. Rozhodnutí o vyhlášení konkursu na místo ředitele/ky Základní školy Františka Kupky, Dobruška,
okres Rychnov nad Kněžnou, souhlas s návrhem oznámení o vyhlášení konkursu

1. Program schůze
Usnesení č. RM 01/132/2017
Rada města Dobrušky schvaluje program schůze a provedla kontrolu plnění úkolů
vyplývajících z dříve přijatých usnesení rady města.
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSKÝ
2. Jmenování ředitele Základní školy Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350,
okres Rychnov nad Kněžnou
Zřizovatel v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a na základě výsledků konkursního řízení může jmenovat některého
z vhodných uchazečů do funkce ředitele školy. Výsledné pořadí konkursu má pro zřizovatele
doporučující charakter. Zřizovatel se může rozhodnout, že z vhodných uchazečů nebude do
funkce ředitele školy vybrán nikdo.
Usnesení č. RM 02/132/2017
Rada města Dobrušky byla seznámena s výsledky konkursního řízení na místo ředitele/ky
Základní školy Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad
Kněžnou ze dne 30.08.2017 a rozhodla se nejmenovat žádného z uchazečů do funkce
ředitele školy. (Příloha č. 1)
Zpracoval: Ludmila Mičeková
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Věra Hrnčířová
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
3. Rozhodnutí o vyhlášení konkursu na místo ředitele/ky Základní školy Františka
Kupky, Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou, souhlas s návrhem oznámení o
vyhlášení konkursu
V souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění a v souladu s ust. § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
odvolala Rada města Dobrušky ke dni 30.06.2017 z funkce ředitele Základní školy Františka
Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou pana Mgr. Romana
Nováka. Dne 30.08.2017 proběhlo konkursní řízení, na základě kterého se zřizovatel rozhodl
nejmenovat do funkce ředitele žádného z vhodných uchazečů a vypsat nový konkurs.

Zápis z 132. schůze Rady města Dobrušky konané dne 30.08.2017
Usnesení č. RM 03/132/2017
Rada města Dobrušky
I) rozhodla o vyhlášení konkursu na místo ředitele/ky Základní školy Františka Kupky,
Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou. Konkursní řízení na
ředitele se řídí vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích.
II) souhlasí s návrhem oznámení o vyhlášení konkursního řízení, termínem i způsobem
vyhlášení. Vyhlášení konkursu bude vyvěšeno na úřední desce, na stránkách města
Dobrušky a dalších vhodných místech od 01.09.2017 do 29.09.2017, kdy končí termín pro
zasílání přihlášek. (Příloha č. 2)
Zpracoval: Ludmila Mičeková
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Věra Hrnčířová
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Konec schůze v 17:00 h
V Dobrušce 31.08.2017

Zapsala: Bc. Adéla Brandová

…………………………

………………….
Ing. Petr Lžíčař
starosta

………………………..
Ing. Petr Poláček
místostarosta
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ZÁPIS Z 139. SCHŮZE RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 25.10.2017
Přítomni: Ing. Petr Lžíčař, Ing. Petr Poláček, Petr Sadovský, Ing. arch. Oldřich Bittner,
Pavel Hůlek
Tajemník: JUDr. Jan Šťastný
Začátek schůze v 16:00 h
Seznam bodů jednání:
1. Program schůze
2. Jmenování ředitele Základní školy Františka Kupky, Dobruška,Františka Kupky 350, okres Rychnov
nad Kněžnou
3. Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci v dotačním programu A pro rok 2018
č. M/2017/272

1. Program schůze
Usnesení č. RM 01/139/2017
Rada města Dobrušky schvaluje program schůze a provedla kontrolu plnění úkolů
vyplývajících z dříve přijatých usnesení rady města.
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
ODBOR FINANČNÍ A ŠKOLSKÝ
2. Jmenování ředitele Základní školy Františka Kupky, Dobruška,Františka Kupky 350,
okres Rychnov nad Kněžnou
Zřizovatel v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a na základě výsledků konkursního řízení může jmenovat některého
z vhodných uchazečů do funkce ředitele školy. Výsledné pořadí konkursu má pro zřizovatele
doporučující charakter. Zřizovatel se může rozhodnout, že z vhodných uchazečů nebude do
funkce ředitele školy vybrán nikdo.
Usnesení č. RM 02/139/2017
Rada města Dobrušky byla seznámena s výsledky konkursního řízení na místo ředitele/ky
Základní školy Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 350, okres Rychnov nad
Kněžnou ze dne 23.10.2017 a jmenuje Mgr. Alenu Bačíkovou, nar. XXXXX do funkce
ředitelky s účinností od 01.01.2018 nebo dle dohody na dobu neurčitou. (Příloha č. 1)
Zpracoval: Ludmila Mičeková
Za předložený návrh odpovídá: Ing. Věra Hrnčířová
Hlasování: Pro 3 (Lžíčař, Sadovský, Hůlek) Proti 2 (Poláček, Bittner) Zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
3. Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci v dotačním programu A pro
rok 2018 č. M/2017/272
Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci v dotačním programu A pro rok 2018
č. M/2018272 podává město Dobruška se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška,
IČ 00274879, jako zřizovatel sociální služby, Královéhradeckému kraji se sídlem Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové jako poskytovatel dotace. Výše dotace na poskytování
sociální služby je 900.000 Kč. Důvodem podání žádosti je využití možnosti financování služby
z dalších zdrojů.

Zápis z 139. schůze Rady města Dobrušky konané dne 25.10.2017
Usnesení č. RM 03/139/2017
Rada města Dobrušky schvaluje podání žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou
dotaci v dotačním programu A pro rok 2018 č. M/2018/272 Královéhradeckému kraji se
sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové jako poskytovateli dotace,
v přiloženém znění. Předmětem žádosti je požadavek na poskytnutí účelové dotace
v dotačním programu A pro rok 2018 ve výši 900.000 Kč. Žádost se podává z důvodu
využití financování sociální služby z jiných zdrojů. (Příloha č. 2)
Zpracoval: Bc. Táňa Klimešová
Za předložený návrh odpovídá: Bc. Táňa Klimešová
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo jednohlasně přijato.
Konec schůze v 17:00 h
V Dobrušce 25.10.2017
Zapsala: Bc. Adéla Brandová

…………………………

………………….
Ing. Petr Lžíčař
starosta

………………………..
Ing. Petr Poláček
místostarosta
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Město Dobruška
Městský úřad Dobruška, kancelář tajemníka
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

Váš dopis
ze dne:

30.10.2017

Č. j.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

PDMUD 27500/2017
Janečková
494 629 643
mu@mestodobruska.cz

Datum:

13.11.2017

ROZHODNUTÍ
Město Dobruška, Městský úřad Dobruška, kancelář tajemníka, jako povinný subjekt ve smyslu § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále také jako „město Dobruška“ nebo „povinný subjekt“ a „InfZ“), rozhodlo o žádosti pana xxx,
bytem xxx (dále jen „žadatel“), ze dne 30.10.2017 o poskytnutí informací podle InfZ formou kopií
zápisů ze zasedání Rady města Dobruška konaných 30.08.2017 a 25.10.2017
t a k t o:
Podle § 15 odst. 1 č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů ve spojení s § 8a tohoto zákona a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů, se žádost žadatele ze dne
30.10.2017 o poskytnutí informací formou kopií zápisů ze zasedání Rady města Dobruška
konaných 30.08.2017 a 25.10.2017 č á s t e č n ě o d m í t á tak, že v kopiích požadovaných
dokumentů nebudou poskytnuty informace v rozsahu těchto osobních údajů:
- datum narození jmenované ředitelky Základní školy Františka Kupky, Dobruška, Františka
Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou;

- vlastnoruční podpisy členů Rady města Dobrušky a zapisovatelky.
Odůvodnění:
Město Dobruška obdrželo dne 30.10.2017 v elektronické podobě a následně dne 01.11.2017 ve
stejném znění i v listinné podobě žádost žadatele podle InfZ o poskytnutí informací formou kopií
zápisů ze zasedání Rady města Dobruška konaných 30.08.2017 a 25.10.2017.
Podle ustanovení § 8a InfZ poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní
povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich
ochranu. Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve
lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti. Podle § 4
písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "ZOOÚ") je osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného
nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze
subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více
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prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální
identitu. Podle § 4 písm. e) ZOOÚ je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo
zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 ZOOÚ může správce údajů zpracovávat osobní údaje pouze se
souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném
ustanovení.
Žadatelem požadované zápisy ze schůzí Rady města Dobrušky ze dne 30.08.2017 a 25.10.2017
obsahují osobní údaje fyzických osob, které jsou veřejně činnými osobami a funkcionáři či
zaměstnanci veřejné správy, a to jména a příjmení, datum narození a vlastnostnoruční podpisy.
Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nemá od subjektů těchto údajů souhlas s předáním jejich
osobních údajů a vzhledem k tomu, že sdělení těchto osobních údajů není možné ani na základě
některého z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) - d), e) a g) ZOOÚ, je povinný subjekt podle § 5
odst. 2 písm. f) ZOOÚ oprávněn poskytnout pouze ty osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři
či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním
nebo pracovním zařazení, tj. jména a příjmení členů Rady města Dobrušky, zaměstnanců města
Dobrušky a bývalého ředitele a nove ředitelky Základní školy Františka Kupky, Dobruška, Františka
Kupky 350, okres Rychnov nad Kněžnou (dále jen "škola").
Vůči ostatním osobním údajům obsaženým v zápisech ze schůzí Rady města Dobrušky ze dne
30.08.2017 a 25.10.2017, jimiž jsou datum narození nově jmenované ředitelky školy a vlastnoruční
podpisy členů Rady města Dobrušky a zapisovatelky, je splněn důvod pro částečné odmítnutí žádosti o
poskytnutí informací podle § 8a InfZ, když tyto osobní údaje nevypovídají o veřejné anebo úřední
činnosti ani o funkčním nebo pracovním zařazení příslušných osob. S ohledem na výše uvedené
rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informací v rozsahu těch osobních údajů
uvedených v zápisech ze schůzí Rady města Dobrušky ze dne 30.08.2017 a 25.10.2017, které není
oprávněn poskytnout, v souladu s § 8a a § 15 odst. 1 InfZ odmítl.
Podle § 12 InfZ všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne
požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví
zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných
případech povinný subjekt ověří, zda důvod odepření trvá. Z tohoto důvodu byly v kopiích zápisů ze
schůzí Rady města Dobrušky ze dne 30.08.2017 a 25.10.2017 znečitelněny příslušné osobní údaje a
takto upravené kopie budou žadateli poskytnuty.
Poučení o opravném prostředku :
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 InfZ ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu podat
odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje prostřednictvím města
Dobrušky, Městského úřadu Dobruška do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto
rozhodnutí.

JUDr. Jan Šťastný v. r.
tajemník Městského úřadu Dobruška
Rozdělovník
1. prvopis rozhodnutí - spis
2. stejnopis rozhodnutí – do vlastních rukou žadatel: xxx
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