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V Ostravé, 2. srpna 2017

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě shora uvedeného zákona žádám o poskytnutí následujících informací:

A. Jmenovitě které zastupitelky a jmenovité kteří zastupitelé městského obvodu Poruba se

zúčastnili cesty do slovenských Košic, která se uskutečnila vroce 2017 a o níž referovaio

periodikum městského obvodu Poruba PRIO?

B. Které jiné osoby se zúčastnily cesty do slovenských Košic, která se uskutečnila v roce 2017 a o

níž referovala periodikum městského obvodu Poruba PRIO?

C. Jakou peněžní sumu vydal městský obvod Poruba za cestu do slovenských Košic, která se

uskutečnila v roce 2017 a o níž referovala periodikum městského obvodu Poruba PRIO?

D. Jaké byly ceikove' náklady na cestu do slovenských Košic, která se uskutečnila v roce 2017 a o

níž referovala periodikum městského obvodu Poruba PRIO?

E. Jaké všechny subjekty se — i nepřímo — podílely na financování cesty do siavenských Košic,

která se uskutečnila v roce 2017 a o níž referovala periodikum městského obvodu Poruba

PRIO?

F. Vjakém termínu se konala cesta do slovenských Košic, která se uskutečnila v roce 2017 a o

níž referovala períodikum městského obvodu Poruba PRIO?

G. Kde byli ubytováni účastnice a účastníci cesty do slovenských Košic, která se uskutečnila

v roce 2017 a o níž referovala periodikum městského obvodu Poruba PRIO?

H. Setkali se zastupitelky a zastupitelé, kteří se zúčastnili cesty do slovenských Košic, jež se

uskutečnila vroce 2017 a o níž referovala periodikum městského obvodu Poruba PRIO,

během svého pobytu vKošicích se zaměstnanci nebo zástupci nebo zmocněnci nějakých

stavebních společností? Pokud ano, jakých?

I. Přijali zastupitelky a zastupitelé městského obvodu Poruba vsouvislosti scestou do Košic

nějaká plnění od soukromých subjektů? Pokud ano, jaká?

J. Jakého dopravního prostředku užili zastupitelky a zastupitelé městského obvodu Poruba na

cestu (tam i zpět) do slovenských Košic, která se uskutečnila v roce 2017 a o níž referovala

periodikum městského obvodu Poruba PRIO?

  



ŽÁDÁM o STRIKTNÍ DODRŽENÍ ZÁKONNÉ LHÚTY PRO POSKYTNUTÍ VÝŠE POŽADOVANÝCH

INFORMACÍ.
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Vaše značka:

2e dne: 02082017 III IIIIIlIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII9|IIII|||I|I

Č.j.: POR 38768/2017/star/497'

Sp. zn.: S POR 38768/2017/2

Vyřizuje: Mgr. Aleš Novotný

Telefon: 599 480 220

Fax: 599 480 212

E-mail: anovotny@moporuba.cz

Datum: 03.08.2017

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, týkající se

cesty členů Zastupitelstva městského obvodu Poruba do Košic Vám sdělují následující skutečnosti.

Ad body A — G) viz příloha —- souhrnná tabulka

Ad bod H — Členové zastupitelstva se v Košicích zúčastnili semináře „Znižovanie emisií hluku a vibrácií

použitím elastických prvkov v konštrukciách kolíajových trati“. Seminář byl organizován společností

Hydrobeton s.r.o. ve spolupráci se společností Getzner Werkstoffe GmbH (viz příloha „„ program semináře).

Po skončení semináře se členové zastupitelstva zúčastnili prohlídky modernizované části tramvajové trati.

Nad rámec programu semináře a prohlídky trati se členové zastupitelstva nesetkali a nejednali se zástupci

nebo zmocněnci žádných stavebních společností.

Ad bod I — Nikdo z členů zastupitelstva nepřijal v souvislosti s cestou do Košic žádná plnění od soukromých

subjektů.

Ad bod J — K dopravě do Košic a zpět byla použita dvě služební osobní motorová vozidla. Pan Gajdáček

absolvoval cestu tam i zpět vlakem.
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Mgr. Aleš Novotný

tajemník

Příloha:

— Souhmná tabulka (] list)

- Program semináře (2 listy)

Na vědomí:

- Odbor vnitřních věcí — evidence žádostí
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