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Poskytnutí informací

Dne 25. 6. 2019 byla Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm (dále také jako „povinný subjekt“) 

doručena prostřednictvím datové schránky žádost advokátní kanceláře Varga, Vacík & Partners s. 

r. o., se sídlem Zbrojnická 229/1, Plzeň o poskytnutí informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 106/1999 Sb.“). Předmětem žádosti je poskytnutí „kopie veškerých smluv uzavřených 

mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Ivo Mischingerem, IČO: 136 33 848, se sídlem 

Rožnov pod Radhoštěm, 1 máje 2609, PSČ 756 61, včetně veškerých příloh a dodatků 

k uzavřeným smlouvám, a to jak platných, tak již skončených “ (dále jen „Žádost“ -  viz příloha).

K Vámi specifikovanému požadavku poskytuji v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona 

č. 106/1999 Sb. následující informaci:

Majetkoprávní smlouvy:

• Smlouva o umísťování reklam a informačních tabulí na sloupech veřejného osvětlení 

uzavřená dne 12.1.2005

• Darovací smlouva uzavřená dne 10. 6. 2013

• Dohoda o narovnání uzavřená dne 8.10.2018

• Nájemní smlouva uzavřená dne 1.4.2019 

Licenční smlouvy:

• Nevýhradní licenční smlouva k užití autorského díla schválená radou města dne 21. 9. 

2004 usnesením č. 609/26 -  povinný subjekt poskytuje pouze schválené znění této 

smlouvy bez signace obou stran, neboť podepsaná smlouva nebyla ve lhůtě pro 

poskytnutí žádosti dohledána
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• Smlouva o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla uzavřená dne 10. 

12. 2009

• Smlouva č. 219/2013/OS/LIC o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití 

díla uzavřená dne 18.12.2013

Ostatní smlouvy:

• Smlouva o poskytování internetových služeb a její všeobecné podmínky uzavřená dne 

1. 10. 2003

Vzhledem ke skutečnosti že poskytované dokumenty obsahují informace, na něž se vztahují 

omezení předpokládané zákonem č. 106/1999 Sb., byly tyto informace v souladu s § 12 zákona 

č. 106/1999 Sb. z poskytnutí vyloučeny, přičemž o jejích vyloučení bylo vydáno rozhodnutí o 

odmítnutí části žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Mgr. Ing. Veronika Janíkové 

vedoucí odboru kanceláře starosty

Přílohy:

Smlouva o umisťování reklam a informačních tabulí na sloupech veřejného osvětlení uzavřená 

dne 12.1.2005

Darovací smlouva uzavřená dne 10. 6. 2013 

Dohoda o narovnání uzavřená dne 8.10.2018 

Nájemní smlouva uzavřená dne 1.4.2019

Nevýhradní licenční smlouva k užiti autorského díla schválená radoou města dne 21. 9. 2004 

usnesením č. 609/26

Smlouva o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencík užiti díla uzavřená dne 10. 12. 2009 

Smlouva č. 219/2013/OS/LIC o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla 

uzavřená dne 18.12.2013

Smlouva o poskytování internetových služeb a její všeobecné podmínky uzavřená dne 1. 10. 

2003
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