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MĚSTO VELTRUSY
Palackého 9
277 46 Veltrusy

Číslo jednací:

MUV-3529/2019/NFo

Spisová značka:

M UV-S-0080/2019/N Fo

Vyřizuje:
Te :
E-mail:
Datum:

Nikola Formanová
317070291
asistentka@veltrusy.cz
18.09.2019

Sděleni k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 4. 9. 2019
Město Veltrusy, jako věcně a místně příslušný povinný subjekt dle § 2 odst. l) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o informacích"),
poskytuje žadateli
, na základě žádosti (žádost nedatována, evidována pod č.j.: MUV-3529/2019/NFo, doručena dne
4. 9. 2019) nás|edujÍcÍ informace:
Ad l)
Redakční radě veltruských listů byly městem Veltrusy vyplaceny v letech 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 (do
31. 8. 2019) nás|edujÍcÍ finanční prostředky:
- v roce 2015 - 14.000 KČ
- v roce 2016 - 20.600 KČ
- v roce 2017 - 19.275 KČ
- v roce 2018 - 17.750 KČ
- V roce 2019 (do 31. 8. 2019) - 4.000 KČ.
Ad 2)
Celková částka vyplacených mzdových prostředků na dohodu o pracovni činnosti manažerům projektu ESF
,,Modernia otevřený úřad ve Veltrusích" (do 31.8.2019):
- na základě dohody o pracovníčinnosti ze dne 6. 11. 2018 (ukončena dne 2. 1. 2019)-19.309 KČ
- na základě dohody o pracovníčinnosti ze dne 2. 1. 2019 - 96.950 KČ
povinný subjekt upozorňuje, že žádost samotná je nejenom nedatována, nýbrž v ni chybí rovněž označeni
povinného subjektu, jemuž je určena, což je základni náležitostí žádosti podávané v režimu zákona
o informacích (viz ust. § 14 odst. 2/ věta první zákona o informacích). Přestože dle ust. § 14 odst. 4) zákona
o informacích, neobsahuje-li žádost mj. náležitosti podle ust. § 14 odst. 2) věty první zákona o informacích,
není žádostí ve smyslu tohoto zákona, vyřídil povinný subjekt žádost v rámci dobré správy postupem dle
zákona o informacích.
Toto sděleni se doručuje na doručovací adresu, kterou žadatel uvedl v žádosti, a to na elektronickou adresu
pro doručování:
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Mgr. Filip Volák
starosta města
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Telefon:317070291
č.ú.: 460025399/0800

E-maú:podatelna@veltrusy.cz
Url: www.veltrusy,cz
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