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Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Poruba

Klimkovická 142/26

708 00 Ostrava

 

Naše značka: ] 7315—C V Ostravě dne 7. 7.20 l 7

Vyřizuje:

Žadatel:

 

 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

- plná moc

Vážení,

dopisem ze dne 26.5.2017, č.j. POR 25733/201 7/hole mi na mou žádost

k poskytnutí informaci byla poskytnuta kopie Smlouvy o výpůjčce nemovitých

věcí 6. 2010/06/19/0198 ze dne 20.4.2010 uzavřené mezi Statutárním

městem Ostrava, Úřadem mě::Lského obvodu Poruba na straně jedné a

Základní školou, Ostrava — Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvkovou

organizací, na straně druhé. Dle této smlouvy bylo Základní škole Ostrava —

Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvkové organizaci vypůjčeno víceúčelové

sportovní hřiště na pozemku parc. č. 2063 v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava.

Od 1.6.2017 je vstup na foto hřiště pro veřejnost zakázán zdůvodu

plánované rekonstrukce. S ohledn na tuto skutečnost si Vás dovoluji požádat

 

 

() informace, který subjekt je r Vednatelem předmětné rekonstrukce hřiště

na pozemku parc. č. 2063 v k.ú. Pustkovec, zda Statutární město Ostrava.

Úřad městského obvodu Poruafa či Základní škola Ostrava » Poruba,
 

K. Pokorného 1382, příspěvková organizace. Zároveň si dovoluji požádat

o poskutnutí kopie smlouvu o dílo týkající se předmětné rekonstrukce hřiště

na pozemku parc. č. 2063 v k.ú. Pustkovec.

 

Tyto informace mi prosím “==skytněte písemně a zašlete jako poštovní

zásilku prostřednictvím provozov “ele poštovních služeb na adresu uvedenou

 



v záhlaví, či elektronicky 7m: ‘UOLL adresu rovněž uvedenou v záhlaví nebo

do mé datové schránky —

Předem děkuji za vyřízení na“ žádosti.

S pozdravem
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ěe dne:

C. j.: POR 34269/2017/h01e

Sp. zn.: S POR 34269/2017/2

Vyřizuje: Ing. Dalibor Holek

Telefon: 599 480 590

Fax: 599 480 212

E-mail: dholek@moporuba.cz

Datum: 17.07.2017

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

kVaší žádosti č. j. 17315-C ze dne 7. 7. 2017 o zaslání kopie smlouvy o dílo a informace, který

subjekt je objednatelem předmětných praci Vám sdělují, že objednatelem dila v rámci akce

„Komunitní centrum - VSICHNI SPOLU“ je statutární město Ostrava — městský obvod Poruba.

V příloze Vám zasílám požadovanou kopii Smlouvy o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13. 7. 2017

včetně položkového rozpočtu stavby, časového harmonogramu postupu prací a finančního

harmonogramu. Smlouva je kdispozící také ve veřejném registru smluv na odkazu

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2565958.

S pozdravem

Ing. Milan Gregor

vedouci odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti

Kiimkovická 55/28. 708 56 Ostrava l_Č 00845451 DIČ CZOGB45451

www.poruba.05trava.cz Cislo účtu 1649335379/0800

 


