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Útvar tajemníka

Žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím č. 12/2017
Č.j.: MJ/34808/2017

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Dne  30.06.2017  obdržel  Městský  úřad  Jeseník,  Útvar  tajemníka,  žádost  o  poskytnutí  informace
v souladu  se  zákonem  č.  106/1999 Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o informacích“).

Žádost o sdělení: 
Žádost o elektronickou kopii kompletní důvodové zprávy k usnesení č. 2925 z 97. zasedání Rady města
Jeseník konaném dne 5. 5. 2017.

Usnesení č. 2925
Rada města neschvaluje změnu cílové skupiny u služby domov pro seniory příspěvkové organizace Centrum
sociálních služeb Jeseník a ukládá Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracovat a předložit postup potřebný
pro  zahájení  přípravy nové  sociální  služby se  zaměřením na  osoby s  těžkým tělesným  postižením z  cílové
skupiny osob mladších 65 let, dle důvodové zprávy.

Žadateli byla poskytnuta odpověď částečně, a to:

➢ Důvodová zpráva
➢ Stanovisko kraj
➢ Výsledek inspekce

Přílohy:
➢ Stanovisko CSS 
➢ Chronologie postupu
➢ Posouzení péče 

poskytnuty  nebyly  z  důvodu  zachování  mlčenlivosti  o  údajích  týkajících  se  osob,  kterým  jsou
poskytovány sociální služby dle  § 100 zákona o sociálních službách:

„Zaměstnanci  obcí  a  krajů,  zaměstnanci  státu  a  zaměstnanci  poskytovatelů  sociálních  služeb  jsou  povinni
zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek, které se
při  své  činnosti  dozvědí,  není-li  dále  stanoveno  jinak.  Tato  povinnost  trvá  i  po  skončení  pracovního  vztahu.
Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být osoby uvedené ve větě první zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto
povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.“

Jelikož Městský úřad Jeseník nemá od dotčené osoby zákonem požadované zproštění ani její souhlas
k poskytnutí  požadovaných  informací,  je  vůči  těmto údajům  splněn  důvod pro  částečné  odmítnutí
žádosti.
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