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Obec Trojanovice

Trojanovice 210
74401 TROJANOVICE
DATOVÁSCHRÁNKA

NovýJičín dne 23. března 2012
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném příshlpu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu výše uvedeného zákonauvádíme následující:

Povinnýsubjekt:

ObecTrojanovice, Trojanovice 210,PSČ74401,IC:00298514

Žadatelo informace:

NOSTA, s. r. o., Svatopluka Čecha2088/13, 74111 Nový Jičín,
IC: 47671416; datová schránka: kvf82q

Předmět žádosti:

Žádámetímto o poskytnutí informace dle zákonač. 109/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a to:
.

audiovizuální či zvukový záznam z jednání zastupitelstva Obce Trojanovice,
konaného 19. 03. 2012, byl-li pořízen; v případě, že nebyl celý průběh

předmětného jednání zastlipitelstva Obce Trojanovice zaznamenán na
audiovizuální či zvukové zařízení, tak žádámeo písemný záznam na listině
u

.

zachycující celý průběhpředmětného jednámzastupitelstva ObceTrojanovice
písemný záznamna listině- zápisVýboru pro veřejné zakázkya granty,
který byl zmíněn v dokumentu ObceTrojanovice pod cj. : OUTj 351/2012

Obavýšeuvedenézáznamyje možno v kopii (elektronické, audiovizuální, zvukovéči
písemné) zaslat na naši výše uvedenou poštovní adresu, či zaslat do naší datové
schránky.

S pozdravem

^
s^h

ing. Ladislav Gróf
jednatel společnosti

opracoval:

^/^/?
Ukl. znak:

^

Obec Trojanovice
Trojanovice 210

C.j. :OUTj 378/2012/st

PSČ744 Ol

Trqjanovice 12. dubna 2012

Tel. : 556 835 021

NOSTA, s.r.o.
stavební společnost
Sv. Čecha2088/13
74111 Nový Jičín

r
Odpověďk žádostio poskytnutí informacedlezákonac. 106/1999Sb.,o svobodnémpřístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Na základěVaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacim,veznění pozdějších předpisůzedne23.3.2012vámv příloze zasílámeVámipožadované
záznamy. Jednáse o Zápiszjednání Vyhoní pro veřejné zakázky a granty ze dne 19. 3.2012 a Zápis
z devátéhozasedániZastupitelstva obceTrojanovice ze dne 19. 3.2012.
S pozdravem

u

Mgr. Jih' Novotný
starosta obce

Phloha;

Zápiszjednání Výboru pro veřejné zakázkya granty zedne 19. 3.2012
Zápisz devátého zasedání Zastupitelstva obce Trqjanovice ze dne 19. 3. 2012.

