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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím,

v platném znění

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, V platném znění, podané elektronickou podatelnou dne 28.6.2022, ve

které žádáte poskytnutí dokumentů:

- Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 konaného dne 11.12.2019, vč.

příloh V

- Usnesení ze 12. zasedání Zastupitelstva MC Praha 19 konaného dne 9.12.2020 vč.

příloh V

- Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva MC Praha 19 konaného dne 8.12.2021 vě. příloh

Požadované dokumenty Vám V příloze poskytujeme a zároveň sdělujeme, že všechna usnesení

ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 V anonymizované podobě, ale bez příloh, naleznete též

na webových stránkách MČ Praha 19 (viz odkaz)

https : //prahal 9 . cz/samosprava/volené—organy/zastupitelstvo/usneseni/ 

KVaší prvotní žádosti o poskytnutí informací ze dne 28.5.2022, na kterou Vám nebylo

v zákonem stanovené lhůtě odpovězeno, s omluvou sdělujeme, že elektronická podatelna

nebyla V termínu 27. — 30.5.2022 V provozu, ato z technických důvodů, které byly způsobeny

výpadkem poštovního serveru Magistrátu hl. m. Prahy.

 



Na základě zákona č. 110/2019 Sb., o Zpracování osobních údajů, V platném znění, Vám

sdělujeme, že některé Vámi požadované dokumenty jsou anonymizovány, a to z důvodu, že

obsahují osobní údaje konkrétních osob, kdy dotčené osoby neposkytly souhlas ke Zpřístupnění

osobních údajů.

(otisk úředního razítka)

Hana Růžková, v. r.

Odbor kanceláře starosty

Příloha:

1) Usnesení ze 6. ZZMČ Praha 19 konaného dne 11.12.2019

2) Příloha č. 1 a 2 k usnesení č. Z6—4- 19 — Zásady hospodaření

3) Příloha k usnesení č. 26-6-19 — stanovení mimořádných odměn

4) Usnesení ze 12. ZZMČ Praha 19 konaného dne 9.12.2020

5) Příloha č. 1 k usnesení č. Zl2-4-20 — stanovení mimořádných odměn

6) Příloha č. 2 k usnesení č. Zl2-4-20 — stanovení mimořádných odměn

7) Příloha č. 1 a 2 k usnesení č. Zl2-5-20 — Zásady hospodaření

8) Usnesení ze 16. ZZMČ Praha 19 konaného dne 8.122021

9) Příloha č. 1 k usnesení č. Z16-5-21 — stanoveni mimořádných odměn

10) Příloha č. 2 k usnesení č. Z16-5-21 — stanoveni mimořádných odměn

11) Příloha č. 1 a 2 k usnesení č. Z16—6-21 — Zásady hospodaření

12) Příloha č. 1 k usnesení č. 216-10-21 — uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě

13) Příloha č. 2 k usnesení č. Z16-10—21 — uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě


