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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Od:

Městský úřad Kravaře

Komu:
Datum:

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s žádosti o spolupráci na výzkumu, který realizujeme v rámci projektu .Zapojte
se! Účasti ve veřejném životě na trh práce' podpořeného z Evropského sociálni fondu, Operačního
programu Zaměstnanost. Jednou z aktivit projektu je i zmapováni zastoupeni žen a mužů na
uvolněných a neuvolněných pozicích ve městech, obcích a městských částech/obvodech v
Moravskoslezském kraji.
Vzhledem k tomu. že data týkající se uvolněných a neuvolněných zastupitelů a zastupitelek, stejně jako
starostů a starostek. nejsou v Ceské republice systematicky sledována a zveřejňována, dovoluji si
požádat o spolupráci Vás.
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění
následujici informace: jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve
vašem zastupitelstvu
Informaci žádám zaslat elektronicky na e-mailovou adresu
klasickou poštou na adresu:

připadně

Za jejich poskytnutí předem děkuji. Pokud máte zájem o závěry analýzy, dejte mi prosím vědět, rádi
Vám je zašleme Závěry budou hotové, jakmile budeme mit zpracovaná data, což bude nejpozději do
konce roku 2017.

S pozdravem
Projektová koordinátorka

1.11.2017
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Tento e-mail zasitáme na e-mailovou adresu
kterou jsme tiskati z veřejně dostupných zdrojů
z intemetu, nebo ptimo od Vás Pokud si neplejete další zasilánl e-madů s našimi aldivitami napište nám prosim na
pokud Vám náš e-mail způsobil nějaké neptijemnosk nebo Vám přišel opakované

1.11.2017
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Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:

MUKR 18078/2017
31.10.2017
MUKR 18078/2017

DATUM:

08.11.2017

MUKRX009J4BT

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
K Vaší žádosti ze dne 31.10.2017 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme:
Zastupitelstvo města Kravaře má tři uvolněné členy Zastupitelstva města Kravaře.
Jedná se o starostku města a dva uvolněné místostarosty:
 Mgr. Monika Brzesková, starostka
 Ing. Petr Muczka, 1. místostarosta
 Ing. Andreas Hahn, 2. místostarosta

S pozdravem

Mgr. Monika Brzesková
starostka

www.kravare.cz
tel.:
fax:
ID DS: iv5bfnz

IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení
č. účtu:

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 12:00

