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.Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Veltrusy, jako povinný subjekt podle § 2 odst. I) zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ") posoudil žádost, kterou obdržel dne 17. 9. 2018, v
níž se žadatel s odvoláním na lnfZ domáhá
níže uvedených informací. Protože žádost splňovala požadavky kladené v lnfZ, § 14 odst. 2, a protože
požadované informace nepodléhají žádnému omezeni definovaných v lnfZ

poskytuje informaci podle §14 odst 5 InfZ

Ladatel požaduje:
1. Usnesením Zastupitelstva města Veltrusy ze dne 23.6.2008, zápis Č.38, byl schválen pronájem

letního kina na rok 2008 Prosím doložit nájemnIsmlouvu.
2. Nájemní smlouva č. NPÚ -UOPSČ/134/2008 mezi Národním památkovým ústavem a městem

Veltrusy podepsaná Bronislavem Havlínem ve Veltrusích dne 31.3.2008.
Prosím doložit Usneseni Zastupitelstva města Veltrusy, kde byla tato smlouva schválena
zastupitelstvem.

Městský úřad Veltrusy zasílá vyžadované informace v tomto rozsahu:
1. Nájemní smlouva schválena Zastupitelstvem města Veltrusy dne 23. 6. 2008 - příloha č. 1
2. UsneseníZastupite|stva, kde byla schválena nájemnIsmlouva č. NPÚ-UOPSČ/134/2008 mezi

Národním památkových ústavem a městem Veltrusy - podepsaná Bronislavem Havlínem ve
Veltrusích dne 31. 3. 2008, nebylo dohledáno.
Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že bylo dohledáno usneseníze zasedáníZastupite|stva dne
29. 9. 2008, zápis č. 41, kde byla 8 hlasy schválena blíže nespecifikovaná nájemní smlouva mezi
městem Veltrusy a NPÚ na pozemky areál LK. Toto usnesenizasňáme v příloze - příloha č. 2.
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Mgr. Filip Volák

starosta města
Přílohy:
Příloha č. 1- Nájemní smlouva schválena Zastupitelstvem města Veltrusy dne 23. 6. 2008
Příloha č. 2 - Usnesení ze zasedání Zastupitelstva dne 29. 9. 2008, zápis č. 41
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