
MĚSTO  JESENÍK
MĚĚ STSKÝÝ   ÚÝ ŘĚ AD  JĚSĚNÍÝK

ÚÝ tvar tajemnííka

ŽĚ aídost  o  poskytnutíí  informace  dle  zaíkona  cč.  106/1999  Sb.,  o  svobodneím  prčíístupu
k informacíím č. 01/2019
ČĚ .j.: MJ/00369/2019

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:

Dne 03.01.2019 obdrzčel Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, ÚÝ tvar tajemnííka zčaídost o poskytnutíí informace v souladu se
zaíkonem cč.  106/1999 Sb.,  o svobodneím prčíístupu k informacíím,  ve znečníí  pozdeč jsč íích prčedpisuů  (daí le jen
„zaíkon o informacíích“).

Žádost o sdělení:

Obsah žádosti/dotazu
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) P.V.
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)
P.V.
3. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s P.V. ve výše
uvedené věci.
4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018.

Požadované informace prosím poskytněte na e-mail, ze kterého je podání učiněno.

K žádosti bylo sděleno:

K otaí zkaím 1. – 3: 
Mečsto  Jeseníík  v  minulosti  nevyuzč ilo  sluzčeb  osoby  jmeínem  P.V.,  nemaí  k  dispozici  zčaídnyí  zaí znam
o obchodníím jednaíníí s touto osobou a ani s níí nemaí  uzavrčenu zčaídnou smlouvu o díílo cči jinou.

K otaí zce cč. 4: 
Ínformativníí pocčet obyvatel ke dni 31.12.2018 je dle uí dajuů  MVČĚŘ ze dne 1.1.2019 11241. 

Ž poskytnuteí  informace Vaím neuí cčtujeme zčaídneí  poplatky.
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