Od:
Komu:
Kopie:
Datum: 3. 1. 2019 3:28:33
Předmět: 106/1999 Sb. - poskytnout prosím do 16. 1. 2019

Vážení,
obracím se na Vás ve věci dotazu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Žádám Vás o poskytnutí následujících informací:

1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák,
vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.

2. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce,
vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara.

3. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše
uvedené věci.

4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018.
Rovněž jsem Vás zdvořile chtěl požádat, zda požadované zvládnete poskytnout do 16. 1. 2019, neboť požadované informace
jsou potřeba k jednání nařizenému na 17. 1. 2019.
Požadované informace prosím poskytněte na e-mail, ze kterého je podání učiněno, tedy
Uvedená e-mailová
adresa je uzpůsobena pro příjem podání v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a je vyhrazena pro
příjem podání od orgánů státní správy.
Děkuji,
dne 3. 1. 2019,
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Město Kravaře
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Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vašeho dotazu podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, ze dne 03. 01.2019 Č. j. MUKR 190/2019 Vám sděluji, že:
1. Náš správní orgán v minulosti nevyužil služeb moderování, pořádání kulturních akcí,
vystupování jako zpěváka, vystupování jako klauna či další role osoby a moderátora
Petra Vojnara.
2. Náš správní orgán v minulosti neplánoval využití služeb moderování, pořádání
kulturních akcí, vystupování jako zpěváka, vystupování jako klauna či další role osoby
a moderátora Petra Vojnara.
3. Náš správní orgán nedisponuje žádnou smlouvou o dílo či jinou písemností s Petrem
Vojnarem.
4. Počet obyvatel k 31. 12. 2018 Města Kravaře je 6790.
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Bankovní spojení
ě. úětu:

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00-17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00-12:00

