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Odpověď na Žádost podle zákona č. too/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisu
Dne 33.3.3017 111111 l'ííudu městske €11in Praha Šeherm doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace podle zákona C. lttoleN Sh.. o x\ohodnem přístupu k informacím. \e mení
pozdějších předpisu. \ nusledujíeím mení:
..Žtíc/cžní kup/'! Pří/n/u 1‘ /. dix! //. I11/111/k1l1‘ / I" íjí'lí/tišw 1‘ 4/6 JHU! XI». pokuď/'e _wndíx/i
u/x'fztti/nf [[tl'títj' :) 1:1"111'1/1'1111 finančních kun/ml \'u \'U/"U/nú \lmií'ú \jí'lí'o/"enú pod/u „“ 23
Zákonu 1‘. 330300/ S'ÍL „ tinanúni kun/role ru ma'/„u .v/tl'tií'ú. .luxl/iju :!Íx'ktin/ informace
tít'Žtlt/n/u nzinmiúL/ntř m:.x'tí/z/ú \ít'lzlct/tíí'tín/ w win/n Áíknnn It)/) I‘N‘) 5/1, Hui/111111 na jejím
[videt/111111, 1' mmm. ale [ (IHIL'ZCHÚNIHCMI/11! lu __ÍÍLÍNÍL'Ntí Miniuni/nt" \' m:.w/ín 1/1/111711111'1'[ml/u
31.7201/1'1111'1'5 16) 21111011111- 320 JIH/l X11 . u tim/neni kun/rule w veru/ná mum “'
\'uší 2511103170 dne 22.2.2017 vyřizujeme \ zákonem stanovene lhute 15 dnu ode dne doručení
poskynutím informace.
1 )\'a'mi požadovaná tabulka nebylo \)ph'íox 111111.
3) V roce 3016 nebyly zjištěn) žádne skuteenoxti. na jejich) 11} <p1‘1’11'111’ oznámilo štátnimu zástupci
nebo policejním orgánum skutečnostinusvčdčující tomu_ že b_\l spííehgitt trestný (“in.
3) / proveden finančních kontrol \ roce 2()lo nevyplýxt't žádne /.z't\užne Aiíštem uvedene
\‘115121110ve111§33 odst. (1 pix‘m. u) Lt písm 11)/111\111111C.330/2001 $11.11) IinonCní kontrole ve
\'eřejne správě a o „nene nekterýeh nikomu (nikon o tínunční kontrole). ve mení po/deišíeh

předpisu.
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