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OBECNÍ ÚŘADTROJANOVICE

C. cfopor.

okres Novy Jicin

-06- 2020

Došlo

C. j.

Obecní úřad Trojanovice

UM znak:

Počet listů

Trojanovice 210
74401

Prii.

v

Žádosto poskytnutí informace ve smyslu zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve zněni pozdějších předpisů

Jméno:

Datum narození:

Adresa:

"".f^írí

Telefon:

BaSaiggsiSí. u.í

E-mail:

.Saun

a

Zadosto informace- poskytnuti materiálu pro jednániZastupitelsfva obce Trojanovice
Váženi,

dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších
předpisů Vás žádám o poskytnutí

materiálů, které jsou předkládány na jednáni

Zastupitelstva obce Trojanovice dne 29. 6. 2020.
v

Žádámo zasláni všech materiálů, které jsou poskytovány zastupitelům k jednotlivým
bodiim.

Vvše

uvedené

doklady,

prosím,

zašlete

>aa5E5^ffl-!> která odpovídá

v elektronické

elektronickému

podobě

na

V této souvislosti uvádím, že žadatel je vlastníkem nemovitosti v katastru obce.
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adresu

podpisu žadatele, nebo do

datové schránky.

Děkuji a jsem s pozdravem

Zpracoval:

j^//..

OBEC
TROJANOVICE
okres Nový Jičín PSČ744 01
Naše značka: OŮTj.: 984/2020
Vyřizuje: Kostelníková M., 556 835 023

V Trojanovicich dne 3. 7. 2020

Žadatel:
Dat. narození:
Adres?'

Poskytnutí informace podle zákona c. 106/1999 Sb" o svobodném přístupu
k informacím

dne 19. 6. 2020 obdržel obecní úřad Trojanovice Vaši žádost podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádostse týká poskytnuti materiálů
pro jednání Zastupitelstva obce Trojanovice dne 29. 6. 2020.
V příloze zasíláme tyto podklady:
Pracovní zápis k jednání zastupitelstva
Opatření k nápravě chyb a nedostatků, které vyplývají ze zprávy o výsledku
přezkoumáni hospodařeni Obce Trojanovice za r. 2019 - sken dokumentu
Odkazy na informace, které jsou zveřejněny na stránkách Obce Trojanovice
httES://www.troianovice. cz/uredm-deska/oznameiu-o-zameru-prodeie-casti-pozemku-3/
httDS://www. troianovice. cz/uredni-deska/vereina-vyhlaska-oznameiú-o-zameru-pronaimucasti-pozemlcii/

https://www.troianovice.cz/samosprava/finance/rozpoctova-opatreni/
httDS://www. troianovice. cz/uredni-deska/zaverecnv-ucet-2a-rok-2019-dobrovolnv-svazekobci-mikroregion-frenstatsko/
httDs://www.troianovice. cz/urediú-deska/ZDrava-o-wsledku-Brezkoumani-hpspodarenidobrovolneho-svazku-obci-mita^oreeion-frenstatko/
https;//www.troianovice. cz/uredni-deska/zaverecnv-ucet-za-rok-2019/
httos://www.troianovice. cz/uredni-deska/oznamem-o-zameru-WDuickv/
https://www.trojanovice. cz/uredni-deska/zprava-o-vvsledku-prezkoumani-hospodarenidobrovolneho-svazku-obci-mikroreeion-frenstatsko-za-rok-20191
https://www.troianovice. cz/uredni-deska/dobrovolny-svazek-obci-mikroregion-frenstatskozávěrečný-ucet-za-rok-2019/

https://www.troianovice.cz/urad/poviime-zvereinovane-informace/
Další podklady jsou uveřejněny jako přílohy k usnesení ze dne 29. 6. 2020
https://www. troiaDovice. cz/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-zastuDÍtelstva/

S pozdravem

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Bc. Miroslava Kostelníková
2020. 07.03 13ď9:lí
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