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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
Žádám o:
1. poskytnutí vyhlášky či směrnice v plném znění o fungování osadního výboru místní části
Litovel - Myslechovice,
2. sdělení datumu posledních voleb do Osadního výboru Myslechovice a jejich výsledek
včetně platných hlasů,
3. sdělení výše odměny členů Osadního výboru Myslechovice.“

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 žádostí požadujete poskytnutí vyhlášky či směrnice v plném znění o fungování
Osadního výboru místní části Litovel - Myslechovice. K tomuto požadavku sdělujeme, že žádná
vyhláška ani směrnice neexistuje. Pravidla pro jednání, usnášení a hlasování osadních výborů
byla schválena Zastupitelstvem města Litovel jako Vnitřní předpis č. 5/2019/ZML, který Vám
v plném znění přikládáme. Dále Vám přikládáme radou města schválený Vnitřní předpis č.
3/2019/RML - Směrnici o postupu OV v místních částech města Litovel v souvislosti s péčí o
majetek města a hospodaření OV.
K části Vaší žádosti: „sdělení datumu posledních voleb do Osadního výboru Myslechovice
a jejich výsledek včetně platných hlasů“, uvádíme, že v českém právním řádu neexistuje žádný
zákon, který by upravoval možnost konání voleb do osadních výborů, neboť osadní výbor má
postavení toliko pomocného a iniciativního orgánu zastupitelstva.
Tedy na ustavujícím zasedání zastupitelstva konaného dne 1. 11. 2018 bylo přijato usnesení č. 5
a 6 v následujícím znění:
„5. Zřizuje osadní výbory a určuje minimální počet 5 členů v osadním výboru, pouze v místní
části Nasobůrky a Unčovice bude 7 členů osadního výboru.
6. Ukládá Radě města Litovel zajistit volby členů osadních výborů do 20. ledna 2019.“
Osadní výbor Myslechovice zaslal zápis z jednání osadního výboru konaného dne 5. 1. 2019,
jehož součástí jsou výsledky voleb členů do osadního výboru, který Vám v příloze postupujeme.

K poslední části Vaší žádosti „sdělení výše odměny členů Osadního výboru Myslechovice“
Vám přikládáme „Zásady pro poskytování odměn členům ZM a spolupracujícím členům“ –
platné od 1. 2. 2020.
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