Městská část Praha - Šeberov
K llrnčířum 161)
1—19 ()() Prahu 4 - Šeherm

\" Prat/e dne 4. srpnu 2016

Zádost () poskytnutí informace
'l'ransparene) lnternutíonul _ Česká republika. o.p.s tdálejen .. 11" nebo ..?udatelkď'). žádá na
základě zákona &. 1116 1999 Sb.. o swbodnem přístupu k ínlormzíeím. \e mení pozdějších
předpisu

(dále jen

„Inf/,").

posk'\tnutí

níže

speeítíkownýeh

informací,

Požtídouíne

informace se týkají smlu\níelí \ytulíu uz,;u letka—lt me7í městskou Částí u stzí\ ehník) na území
městské častí.
Konkrétně žndatelku požaduje posk_\tnutí nz'tsledujíeíelt informací:

1) Sdělení. 7dzí městská ČLlSl u/u\í'eltí od. 1. 1. 20117 do současností smlou\fu (např.
daí'ouíeí. o spolupráci). \e ktere budoucí st;í\ehník posk_\tuje l'ínunční plnění městské
(J

Částí a mestská část se [anu/uje posk_\tnout budoucímu stm'ehníkm'í součinnost.
Sdělení. Ala městská část Ll/il\ řelu od 1. 1. 2007 do současnosti platno\ act sínlou\'u \ e
sm>s1u ;“ 66 odst. 2v7ákonu C. 183211116 Sh. stznební zákon. \e znění pozdějších

předpisu.
3) Kopie smlu\ u\ edene \ bodě 1 1112). pokud došlo kjejíeh umu ření.
4) Všechna sprín ní rozhodnutí. která h} In \\tlzínu \ sou\ íslostí se smlouwmí \ hodč lla

3). pokud existují.
Požadoutne informace zašlete. prosím. \ Alkonem stuno\ ene lhutč \ elektronické podobě.
nebo pokud to nebude moZne. prostrednien ím postmníelí služeb nu níže u\'edenou adresu.
Zudzítelkaí IHLl na přímém [\t'wsk\'ttítítí informací. \' prípade jakýelíkolh dotu/u kontaktujte

S po7dru\ em

'l'ranspareney International — Ceská republika. (>. p. s.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
K Hrnčívům 160, praha 4 - Šeberov, PSČ 149 00

lrunspurcnq International — Ceska republika. ups.
Solmlm sku 3611 143
1811111) Praha 8
\' Pra/.c dnc 11.8.3016

(C_i.:XlCPSl-jlltloól zum - 1

\'Cc: Žádost 0 poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sh.. 0 Mohndném přístupu
k informacím. w znění pozdějších předpisu 1.0 dne 5.8.2016

Na [ulýlaulů \'ušl ).;íclnsti [U dne 1 1.8211166 poskynutí inllmnucí podle nikon-„t C. 1116 1999
Sh.. /c dnc l 18.21116 \'nm poskytujeme t_\tn inl'nrmucc :
\d 1. \'c smyslu \'nšchn dotu/u LI/Ll\l'ClL1 \l(_' Prnhn Šchcrm 6 smlm.

;\d 2. MC Prahu Šeberov ve smyslu stan clmílm Alkonu U/uvřclu l pldnmucí smlotn u.
;\tl 3. Přílohou odpovědi jsnu kopie 7 smlm,
„\(l —1. NIC Praha Sclwet'm nc'\'_\ dulu žádné mkm c rwltodnutí.

S po/drzu cm
lng. Martina Štcllmu
tajemnice 1 '.\l(' Praha Sebe

Te1: 244911713.
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