
  

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Vítkovice

Mírové náměstí 516/1

703 79 Ostrava—Vitkovice

Žádost o zápis ze zasedání zastupitelstva a další materiály

Vážená paní / Vážený pane

Na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí

následujících informací:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zápis ze 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu Vítkovice, které se konalo

16. 9. 2019.

Materiál OWaK/ZMOb/OO45/19, který vzalo Zastupitelstvo MOb Vítkovice na vědomí

usnesením číslo "O122/ZMOb-Vit/1822/6"

Materiál "OVVaK/RMOb/0230/19", který vzala Rada MOb Vítkovice na vědomí

usnesením číslo 0592/RMOb-Vít/1822/24

Materiál "Vedení/RMOb/OO18/19", který byl schválen Radou MOb Vítkovice usnesením

0676/RMOb-Vit/1822/26

Zápisy kontrolního výboru Zastupitelstva MOb Vítkovice za aktuální volební období.

Analýzu činnosti kontrolního výboru, kterou si nechala vypracovat Rada MOb

Vítkovice.

Analýzu místostarosty- o uzavřených smlouvách za působení místostarosty

lnformaci, jaké přípravné kroky zahájila Rada MOb Vitkovice vedouci k vybudování

nové víceúčelové haly, která bude navazovat na stávající knihovnu a k realizaci

výstavby nové smuteční síně.

U již zveřejněných informací prosím o zaslání odkazu na internetovou stránku, kde se

informace nachází. Informace v nejvyšší možné míře požaduji v otevřených formátech a ve

strojově čitelných formátech. Požadované informace si přeji zaslat elektronicky

prostřednictvím elektronické pošty.

Předem děkuji za vyřízení a přeji hezký den

V Ostravě 26. 9. 2019 -
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Vaše značka:

  

Ze dne: 27.09.2019

Č. j.: ' VITK/16462/19/OVVaK-

Sp. zn.: S-VITK/16462/19/2

Vyřizuje.

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 2019- 10- 10

Vážený pane_

v návaznosti na Vaší žádost ze dne 26.09.2019, týkající se zaslání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jsme přijali dne 27.09.2019, Vám

přílohou zasíláme požadované dokumenty.

K bodu 7) Vaší žádosti sdělujeme, že pan místostarosta _provedl analýzu za dobu

působení místostarosty— bez vyhotovení písemných výstupů Ve věci

vybudování nové víceúčelové haly a k realizaci nové smuteční síně Vám sdělujeme, že jako investorjsme

záměry na výstavbu těchto budov zařadili do požadavků městského obvodu Vítkovice na kapitálový rozpočet

statutárního města Ostravy s výhledem na léta 2021 — 2023, což bylo zároveň odesláno formou aplikace

BePlan odboru investičnímu, Magistrátu města Ostravy.

S pozdravem

„otisk razítka“
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