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Číslo jednací: MUV-2648/2022/NFo
Spisová značka: MUV-S-0055/2022/NFo

Vyřizuje: Nikola Formanová
Tel: 317070291
E-mail: asistentka@veltrusy.cz
Datum: 03.08.2022

Sdělení  k  žádosti  o  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 19.07.2022 (č. j.: MUV-2648/2022)

Město Veltrusy, jako věcně a místně příslušný povinný subjekt dle § 2 odst.  1) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  obdrželo  dne  19.07.2022  žádost
žadatele , ze dne
19.07.2022 (evidována pod č.j.: MUV-2648/2022), v nichž žadatel žádá poskytnout ve formě kopií:

1. „Statut Kontrolního výboru ZM Veltrusy“

2. „Plán práce kontrolního výboru na rok 2021, 2022, včetně zaměření plánu kontrolní činnosti“

3. „Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2021 s datem projednávání v ZM včetně přijatého
usnesení.“ 

4. „Statut Výboru pro odpadové hospodářství a ŽP ZM Veltrusy“

5. „Plán práce Výboru pro OH a ŽP na rok 2021, 2022“

6. „Zprávu o činnosti Výboru pro OH a ŽP za rok 2021 s datem projednávání v ZM včetně přijatého
usnesení.“

K žádosti město Veltrusy sděluje následující:

Ad. 1.: 
Statut Kontrolního výboru ZM Veltrusy město Veltrusy nemá k dispozici.

Ad. 2.:
Samostatný plán práce Kontrolního výboru na rok 2021 a 2022 není k dispozici. Dílčí plány včetně zaměření
plánu kontrolní činnosti jsou uvedeny v jednotlivých zápisech o činnosti Kontrolního výboru na webových
stránkách města Veltrusy https://www.veltrusy.cz/vybory-zastupitelstva.

Ad. 3.:
Zprávy o činnosti Kontrolního výboru za rok 2021 jsou zveřejněny na  webových stránkách města Veltrusy
https://www.veltrusy.cz/vybory-zastupitelstva. Zastupitelstvo města zprávu o činnosti výboru na zasedání
zastupitelstva neprojednávalo, nebylo tedy přijato žádné usnesení.

Ad. 4.:
Statut Výboru pro odpadové hospodářství a životní prostředí ZM Veltrusy město Veltrusy nemá k dispozici.

Ad. 5.:
Plán práce Výboru pro odpadové hospodářství a životní prostředí na rok 2021 a 2022 město Veltrusy nemá
k dispozici.
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Ad. 6.:
Zpráva  o  činnosti  Výboru  pro  odpadové  hospodářství  a  životní  prostředí  za  rok  2021  je  zveřejněna
na webových stránkách města Veltrusy https://www.veltrusy.cz/vybory-zastupitelstva. Zastupitelstvo města
zprávu o činnosti výboru na zasedání zastupitelstva neprojednávalo, nebylo tedy přijato žádné usnesení.

____________________
Mgr. Filip Volák
starosta města

Obdrží:
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