
Dobrý den,

v příloze zasílám Žádost zápisy z jednání zastupitelstva a další dokumenty.

Přeji hezký den

 



Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Vítkovice

Mírové náměstí 516/1

703 79 Ostrava—Vítkovice

 

Žádost zápisy zjednání zastupitelstva a další dokumenty

Vážená paní / Vážený pane

Žádám o zaslání následujících dokumentů:

1) Zápis z 12. jednání zastupitelstva konaného dne 14. 9. 2020

2) Zápis z 13. jednání zastupitelstva konaného dne 14. 12. 2020

3) Zápisy zjednání komise školství a kultury rady MOb od 12. zasedání do dne

zpracování této žádosti.

4) Dodatek č. 3 se společností Moravapress, s.r.o., který Rada MOb rozhodla uzavřít na

svém zasedání dne 9.12.2020

5) Materiál k projednání na 12. jednání ZMOb „Úprava jednacího řádu ZMOb Vitkovice“,

u kterého bylo na zářiovém zasedání ZMOb rozhodnuto o jeho nepřijetí.

6) lnformativni zprávu o opravě plochy na Mírovém náměstí před Vítkovickou nemocnici,

kterou vzalo na vědomí prosincové zastupitelstvo.

7) Dohodu o partnerství se společností Dolní oblast Vítkovice

Informace žádám na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 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 prostřednictvím elektronické pošty.

Předem děkuji za vyřízení a přeji hezký den

v Ostravé 25. 1. 2020 —

 



Úřad městského obvodu Vitkovice

Eff Statutární město Ostrava

tajemník

Vaše značka:

Ze dne:

cí j.: _

Sp. zn.: S-VlTK/01630/21/2

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:   
Datum: 2021-02-04

Vážený pane-

na základě Vaší žádosti ze dne 25.01.2021 o zápisy zjednání zastupitelstev a dalších dokumentů Vám

zasílám vyžádané materiály Vámi preferovaným způsobem, tj. prostřednictvím elektronické pošty.

Věřím, Že informace pro Vás budou dostačující a přínosné.

Děkuji.

S pozdravem

 

Přílohy:

1x Zápis z 12. zasedání zastupitelstva konaného dne 14.09.2020

1x Zápis z 13. zasedání zastupitelstva konaného dne 14.12.2020

1x 12. jednání komise školství a kultury

1x l3.jednání komise školství a kultury

1x 14. jednání komise školství a kultury

1x 15. jednání komise školství a kultury

lx 16. jednání komise školství a kultury

1x Dodatek č.3 se společností Moravapress, s.r.o.

lx Materiál „Úprava jednacího řádu ZMOb Vitkovice“ projednávaný na 12. zasedání zastupitelstva

1x Informativní zpráva o opravě plochy na Mírovém náměstí před Vítkovickou nemocnicí

lx Dohoda o partnerství se společností Dolní oblast Vítkovice
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