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Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
k Vaší žádosti ze dne 20. 2. 2016 (doručena 22. 2. 2016) o poskytnutí informace,
evidované Krajským úřadem Olomouckého kraje pod sp.zn. KÚOK/20718/2016/OTH, Vám
zasílám zbývající část požadovaných informací, které Krajský úřad Olomouckého
kraje obdržel od spolku Prostějov olympijský, z.s., a které tak nyní má z výkonu své
působnosti (roz. činnosti) k dispozici:
1. zápisy ze všech schůzí představenstev spolku Prostějov olympijský
Kopie dostupných zápisů jsou přílohou odpovědi.
2. zápisy ze všech jednání valné hromady spolku Prostějov olympijský
Kopie dostupných zápisů jsou přílohou odpovědi.
3. zápisy ze všech jednání kontrolního výboru spolku Prostějov olympijský
Kopie dostupného zápisu je přílohou odpovědi.
4. záznamy o hlasováních per rollam a soupis přijatých usnesení orgánů spolku
uvedených v bodě 1-3 žádosti
Dle nám spolkem zaslané informace ze dne 5. 4. 2016 Prostějov olympijský, z.s. dosud
nevyužil systém hlasování per rollam. Z tohoto důvodu není ani podklad k takto přijatým
usnesením.
7. Pokyn pro hlasování valné hromady per rollam stanovený valnou hromadou
spolku Prostějov olympijský (ve smyslu Stanov spolku, článku 5, ust. 5.2.)
Dle nám spolkem zaslané informace ze dne 5. 4. 2016 s ohledem na odpověď u bodu 4,
kdy spolek dosud nevyužil systém hlasování per rollam, nebylo iniciováno ani zpracování
pokynu pro hlasování. Ten bude zaslán členům spolku až případně spolu s výzvou ke
hlasování tímto způsobem.
9. všechny právní předpisy spolku (zejména jednací řád spolku)
Dle nám spolkem zaslané informace ze dne 5. 4. 2016 spolek nemá jednací řád.

10. všechny materiály k daným zápisům
Kopie dostupných materiálů (nad rámec již zaslaného) jsou přílohou odpovědi.
Pro úplnost současně sdělujeme, že informace o počtu členů spolku Prostějov olympijský,
z.s., seznam členů spolku, jakož i Dohoda o znění stanov spolku, Vám již byly poskytnuty
podáním ze dne 7. 3. 2016, č.j. 24678/2016. Z těchto důvodů nejsou tyto informace
opětovně zasílány. Další Vámi požadované informace (body 4, 7 a 9) nemá Krajský úřad
Olomouckého kraje k dispozici, a z tohoto důvodu bude rozhodnuto v souladu
s příslušnými ustanoveními z.č. 106/1999 Sb., o odmítnutí části požadované informace.
Rozhodnutí Vám bude v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 500/2004 Sb., správní
řád, zasláno do vlastních rukou.
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