
Domov seniorŮ Mšenoo příspěvková organizace
Boleslavská 45t,277 35 Mšeno

ICO:86595351
Telefon: 315 ó93 721,315 694 722; Fax: 315 693 860
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yÝnočNi zpRÁvA o črNNo§TI v oBLAsTI posKyTovÁNí INroRMAcí
DLI. ZAKONA č. 106/1999 sb., o svoBoDNnu rŘÍsrUPU K INFORMACÍM,

rrn zNňNí pozDĚJŠícn pŘnnplsŮ, zA RoK 2016

V souladu s ustanovením § 18 zikalaé.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacímve zrténi
pozdějších předpisů (dr{le jen ,,zákon o svobodném příshrpu k informacím"), zveřejňuje Domov
senioru Mšeno, příspěvková arganizace následující údaje:

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
Písemné ani ústní ádosti o poslryhutí informací ve smyslu záú<ona o svobodném přístupu
k informacím Domov seniorů Mšeno, p. o. neeviduje, a proto nejsou ve výroční zprávé uvedeny.
Organizace nevydala ádné roáodnutí o odmítnutí ádosti.

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

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného
subjektu o odmítnutí nebo částcčném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt lynaložil v souvislosti se soudními řízenímio a to včetně nákladů na svó
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
Proti roáodnutí o odmífuiutí nebo ěásteěném odmítnutí ádosti nebyla podána žádná žaloba, tedy
nebyl vydr{n ž:ádný rozsude§ kteď by přezkoumával zákonnost rozhodnutí Domova seniorů Mšeno
o odmítnutí nebo ěástďném odmítnutí žádosti o poslrytnutí informace.

4. Yýčet poskytnufých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poslrytnutí
výhradní licence
Domovem seniorů Mšeno, p. o. nebyly v rooe 2016 poslgrtnuty žádné výhradní licence,

5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přísúupu k informacím,
důvody podání stížností a stručný popis způsobu vyřízení stížností
Proti postupu Domova senioru Mšeno, p. o. nebyly podrány žÁlné stížnostt.

6. Datší informace vztahující se k poskytování informací
Další informace je mohté získat na internetových strránkach Domova serrioru Mšeno, p. o.
(www.dsmseno.cz) nebo prosťednictvím informaěních brožur či letáku.

Organizace vyřizuje řadu informací neformálně bez omezení lhůtami zákona. Žádosti o inforrnace
takto neformálně vřizované jednotlivými pracovnfty na zá/r.laóě jejich kompetencío nejsou zabmuty
do evidence ve smyslu uvedeného zákona.

De :,tov seniorů Mšerlo

tr:]: _]i5
www.(l§n]Sono.

Mgr. et Bc. B Dvoršěíková,
ředitelka DSM

Ve Mšeně dne 6. I.2017


