
Žádost o poskytnutí informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů)

Fyzická / Právnieká—eseba (nehodící se škrtněte)

údaje o tazateli ve smyslu ustanovegí Í 14 odst. 2 uvedeného zákona

Jméno: . Příjmení: _ Titul: ————

Datum narození: _ (den/měsíc/rok)

Státní občanství: _

_
ID DS: datovou .ro/Jránkou

Adresa místa trvalého pobytu1

Ulice: ---— Číslo popisné: ——-—

Obec: PSČ: (pětimístný formát)

Adresa bydliště nebo adresa pro doručování (není—li stejná jako adresa trvalého pobytu)

Ulice: _ Číslo popisné: _

Obec: _ Část obce: _

Ve mg;/u zákona č 706/ 7999 Sb., o soobodněmpňmýbu )% žigformarím Žádám Měrtxéou část Praha 9, Je Jídlo/71

Sokolovská 74 324. 790 00 Praha 9 — Vyročaigy, ICO: 000 63 894, o porkytnutí níže uoedetyíc/y iiy’oflflacz’:

1. Jaký byl rozpočet MČ Praha 9 v letech 2010 — 2014, 2014 — 2018, 2018 — nyní.

2. jaký byl rozpočet MČ Praha 9 pro sport, právní služby a životní prostředí v uvedené roky.

3. Jaký je počet bytových jednotek vlastněných MČ Praha 9 k uvedeným rokům.

 

1 Dohledatelné v obchodním a žívnostenskéLn rejstříku

Stránka 1 z 4.
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TEXT ŽÁDOSTI

Vážení,

Z pozice zastupitele Městské části Praha 6 Vás žádám o následující;

Pro komparaci a posouzení rozpočtů jednotlivých městských částí Prahy,

potřebuji poskytnout informace, které se přímo dotýkají MČ Praha 9

(dále též jako „MČ P9“), a to sice jaký měla MČ P9 rozpočet ve funkčním období;

a) 2010 až 2014, za každý jednotlivý rok

b) 2014 až 2018, za každý jednotlivý rok

c) 2018 — nyní. (za každý jednotlivý rok)

Pro uvedené roky potřebuji poskytnout inforrnacez;

a) jaký byl předpokládaný rozpočet MČ Praha 9 (v součtu a pro jaké kapitoly)

b) jaké byly p_říjgiy MČ Praha 9 (v součtu a pro jaké kapitoly)

c) jaké byly ggg; MČ Praha 9 (v součtu a pro jaké kapitoly)

d) jaký byl skutečný konečný účet MČ Praha 9, včetně příjmové a výdajové

stránky

5

Dále požaduji uvést pro příslušnou kapitolu3, kolik MČ Praha 9 poskytla ňnančních

prostředků na sport a volnočasové aktivity. Rovněž požadují uvést kolik MČ P9 čerpala

a z jakých zdrojů finanční prostředky pro sport a volný čas. Totéž požaduji uvést u právních

služeb, jednak z jaké finanční kapitoly se čerpají finanční prostředky a jak vysoké.

Pro kapitolu životního prostředí platí výše uvedené obdobně. Informace požaduji uvést

od roku 2010 až do nyní viz. poznámky pod čarou.

 

2 Pro 1:. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

3 Sport a volný čas, právní služby, životní prostředí vždy v uvedené roky
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Jednotky

Dále Vás žádám o poskytnutí infomace, jaký je/byl počet bytových jednotek vlastněných

MČ Praha 9 k uvedeným rokům. Bytových jednotek se myslí jednotek, které jsou určeny

pro bytové a nebytové účely, i jako komerční prostory. Informace poskytnete prosím

v uvedeném formátu ideálně včetně uvedení m2.

 

 

  

    

 

 
 

   

kj—Pořadí. Rok. Bytové Nebytové Komerční ]ednote

celkem

_ ,_1 _ _ _ *“ Pět XYZ —p0čet—XÝZ * —

1. 2010 Počet XYZ P „ t Z

\ Celkem XYm2 Celkem XYm2 Celkem XYm2 oce

Počet XYZ počet XYZ

2. 2011 Počet XYZ P „ t z

j Celkem XYm2 Celkem XYm2 Celkem XYm2 * oce

Počet XYZ Počet XYZ

3. 2012 Počet XYZ P „ Z

Celkem XYm2 Celkem Xan2 (:01ka XYm2 ocet

Počet XYZ Počet XYZ —

4. 2013 Počet XYZ P „ t z

Celkem XanZ Celkem XYm2 Celkem Xsz oce

Počet XYZ Počet XYZ

5. 2014 Počet XYZ P „ t Z

Celkem XYmZ Celkem XYm2 Celkem Xsz OCe
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Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Vás dále žádám v souladu

s ustanovením § 17 odst. 2 o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou—li

účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat ji elektronickou formou,

a to na adresu datové schránky, která je uvedena v úvodu ID DS.

Vpřípadě, že by věc podléhala ochraně obchodního tajemství ve smyslu ustanovení

§ 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., prosím též o jeho písemné vyhotovení s žádným

odůvodněním a s odkazem na to, v jakých částech, v jakých bodech dochází k naplnění

objektivních či subjektivních pojmových znaků obchodního tajemství.

S ohledem na relativně obsáhlé dohledávání požadovaných informací Vám předem

vyslovují souhlas s možným; prodloužem'm lhůty o dalších 10 dní víz § 14 odst. 7.

gwrodloužení lhůty nepožadují být informován. O následcích písemného vzdání se tohoto

práva jsem si plně vědom a s tím i srozuměn. Tohoto práva se vzdávám ve Váš prospěch

tak, abych získal požadované informace v uvedeném rozsahu. Vzdávám se tak práva být

„o prodloužení [My i oje/Jo důvodech prokazatelně informován, a to očaspřed ”pg/721117972 zákonné [My

propoxkytnutí z'nfcmnaoe “.
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