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Boleslavská 451, 277 35 Mšeno
IČO: 86595351
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZA ROK 2021
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Domov
seniorů Mšeno, příspěvková organizace následující údaje:

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
V roce 2021 obdržel Domov seniorů Mšeno, p. o. jednu písemnou žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na žádost poskytl
DSM požadované informace v plném rozsahu.
Žádost o informace byla vyřízena v zákonem stanovené lhůtě.
Organizace nevydala žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2. Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu
k informacím nebylo podáno žádné odvolání.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného
subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
Proti rozhodnutí o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti nebyla podána žádná žaloba, tedy
nebyl vydán žádný rozsudek, který by přezkoumával zákonnost rozhodnutí Domova seniorů Mšeno
o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
Domovem seniorů Mšeno, p. o. nebyly v roce 2021 poskytnuty žádné výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím,
důvody podání stížností a stručný popis způsobu vyřízení stížností
Proti postupu Domova seniorů Mšeno, p. o. nebyly podány žádné stížnosti.

6. Další informace vztahující se k poskytování informací
Další informace je možné získat na internetových stránkách Domova seniorů Mšeno, p. o.
(www.dsmseno.cz) nebo prostřednictvím informačních brožur či letáků.
Organizace vyřizuje řadu informací neformálně bez omezení lhůtami zákona. Žádosti o informace
takto neformálně vyřizované jednotlivými pracovníky na základě jejich kompetencí, nejsou zahrnuty
do evidence ve smyslu uvedeného zákona.
Ve Mšeně dne 21. 1. 2022

Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA
ředitelka DSM

