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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

 

 
Žádám o výkaz hospodaření obce Myslechovice za r. 2019 a 2020. Kde budou veškeré příjmy a 

výdaje po jednotlivých položkách. 

 

 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Úvodem je nutné podotknout, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

smyslu ustanovení § 2, odst. 4, ukládá povinným subjektům poskytovat pouze takové informace, 

které reálně existují. Poskytování informací se tak netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí 

či vytváření nových informací. 

 

V úvodu Vaší žádosti požadujete poskytnutí výkazu hospodaření obce Myslechovice. K této 

části Vám sdělujeme, že obec Myslechovice jako samostatný subjekt existovala do roku 1960. 

Poté došlo k novému územnímu uspořádání a samostatná obec Myslechovice se stala součástí 

střediskové obce Haňovice, od roku 1980 má status místí části města Litovel.  

Z tohoto výčtu činíme závěr, že „Myslechovice“ je toliko katastrálním územím, ale v žádném 

případě nemá postavení samostatné obce, která by měla ustaveny orgány a mohla se samostatně 

zavazovat a hospodařit. Z toho důvodu tak ani nelze vést samostatné výkazy příjmů a výdajů, 

jejichž přehled po jednotlivých položkách požadujete. 

 

Pokud se pak týká příjmů a výdajů města Litovel včetně jejich místních částí, sdělujeme, že tyto 

informace lze nalézt na webových stránkách města v sekci rozpočet. Zde jsou umístěny 

Závěrečné účty města Litovel, které jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve 

znění novel. Všechny tyto závěrečné účty byly schváleny zastupitelstvem města v souladu se 

zákonem č. 128/2000Sb., ve znění novel. 

Závěrečný účet města Litovel za rok 2020 se teprve zpracovává. Předpokládá se jeho zveřejnění 

na webových stránkách města v průběhu měsíce dubna a jeho projednání v zastupitelstvu města 

v zákonném termínu, a to do 30. 6. 2021. Součástí tohoto závěrečného účtu bude detailní 

informace o tom, jaká výše finančních prostředků byla v roce 2020 přímo alokována 

v jednotlivých místních částech města. 

 

 

 

Informaci zpracoval:  

6. 4. 2021 JUDr. Marie Mazánková, právník města 

 

 

 

 


