Městský úřad Strakonice
Odbor rozvoje
XX
Naše značka:
MUST/005828/2017/OR/bas

Vyřizuje:
Bašta / 383 700 830

Datum:
2. 2. 2017

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Odbor rozvoje Městského úřadu Strakonice obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Předmětem žádosti je
poskytnutí zápisů z komisí Rady města Strakonice a výborů Zastupitelstva města Strakonice
z volebního období 2014 – 2018.
Odbor rozvoje koordinuje činnost komise pro rozvoj města a podnikání a komise pro rozvoj
osad.
Komise pro rozvoj města a podnikání jednala v novém volebním období celkem třináctkrát,
přičemž zápisy z 1. jednání, 8. jednání a 9. jednání se nepořizovaly. Jednalo se pouze o
informativní schůzky, jejichž výstupem nebyly žádné úkoly ani doporučení.
Komise pro rozvoj osad jednala v novém volebním období celkem šestkrát.
Zápisy z obou komisí Vám zasíláme v příloze ve formátu *pdf.
Odbor rozvoje dále obdržel žádost o poskytnutí zápisů z jednání osadních výborů působících
ve Strakonicích (OV Hajská, OV Modlešovice, OV Dražejov, OV Starý Dražejov, OV Střela,
OV Habeš). K této žádosti Vám sdělujeme, že Městský úřad Strakonice nekoordinuje činnost
těchto osadních výborů a tyto nemají povinnost pořizovat zápisy ze svých jednání.

…………………………
Ing. arch. Marta Slámová
vedoucí odboru rozvoje
Městský úřad Strakonice
v z. Ing. Jaroslav Bašta
Přílohy:
Zápisy z komise pro rozvoj města a podnikání (2 – 7, 10 - 13)
Zápisy z komisí pro rozvoj osad (1 – 6)

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

č.ú. 1768038/0300
IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810

e-mail: posta@mu-st.cz
url: http://www.mu-st.cz

tel.:+420 383 700 111
fax:+420 383 324 535

Město Strakonice
odbor finanční
XX

Naše značka:
MUST/004886/2017/FIN/pel

Vyřizuje:
Ing. Jitka Pelešková / 383 700 513

Datum:
8. února 2017

Poskytnutí informací
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 21. ledna 2017 Vám v příloze tohoto listu
zasíláme v elektronické podobě dokumenty evidované finančním odborem Městského úřadu
Strakonice. Další požadované informace Vám budou zaslány ostatními věcně příslušnými odbory
městského úřadu.
Jedná se o následující doklady:
-

zápisy z jednání kontrolního výboru v letech 2015 – 2016 (25 stran)

-

zápisy z jednání finančního výboru v letech 2015 – 2016 (25 stran)

-

přílohy zápisu finančního výboru č. 1/2016 ze dne 25. 1. 2016:
o

přehled pohledávek města v jednotlivých letech 2010 – 2015 (1 strana)

o

zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Strakonice za rok 2015 (31 stran)

S pozdravem

Ing. Jitka Šochmanová
vedoucí odboru

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

č.ú. 182050112/0300
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e-mail: posta@mu-st.cz
url: http://www.mu-st.cz

tel.:+420 383 700 111
fax:+420 383 324 535

Městský úřad Strakonice
Odbor dopravy
XX
Naše značka:
č.j. MUST/004182/2017/OD/rod

Vyřizuje:
Rodová 383 700 290

Datum:
25. ledna 2017

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, obdržel dne 24.1.2017 Vaši žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Předmětem žádosti bylo zaslání zápisů z uvedených komisí Rady města Strakonice a výborů
Zastupitelstva města Strakonice z volebního období 2014 až 2018.
Vámi požadované kopie zápisů z jednání dopravní komise Města Strakonice jsou přílohou
tohoto sdělení.

________________________
Ing. Václav B ý č e k v. r.
vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka

Příloha:

kopie zápisů formátu A4 – 29x
Obdrží:

adresát + příloha
vlastní

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

č.ú. 182050112/0300
IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810

e-mail: posta@mu-st.cz
url: http://www.mu-st.cz

tel.:+420 383 700 111
fax:+420 383 324 535

Město Strakonice
Odbor školství a cestovního ruchu

XX
Naše značka
MUST/005181/2017/ŠCR/Dub

Datum
30. ledna 2017

Vyřizuje
Martina Dubová/383 700 847

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
v novém volebním období 2014–2018 byla na 3. jednání Rady města Strakonice dne 26. 11.
2014 usnesením č. 0063/2014 zřízena Komise pro kulturu města Strakonice. Na základě Vaší
žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasíláme zápisy z jednání Komise pro
kulturu města Strakonice za toto volebního období.

S pozdravem

Ing. Libuše Řeřábková
vedoucí odboru školství a cestovního ruchu

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

č.ú. 182050112/0300
IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810

e-mail: posta@mu-st.cz
url: http://www.mu-st.cz

tel.:+420 383 700 111
fax:+420 383 324 535

Město Strakonice
Odbor školství a cestovního ruchu

XX
Naše značka
MUST/005049/2017/ŠCR/mes

Vyřizuje
Petra Měšťanová/383 700 844

Datum
30. ledna 2017

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti Vám zasíláme zápisy z jednání sportovní komise z volebního období
2014 – 2018.

S pozdravem

Ing. Libuše Řeřábková
vedoucí odboru školství a cestovního ruchu

17x příloha

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

č.ú. 182050112/0300
IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810

e-mail: posta@mu-st.cz
url: http://www.mu-st.cz

tel.:+420 383 700 111
fax:+420 383 324 535

Městský úřad Strakonice
Odbor školství a cestovního ruchu
XX
Naše značka:
MUST/004986/2017/ŠCR/bro

Vyřizuje:
Broulimová/383 700 612

Datum:
8. února 2017

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti ze dne 23. 1. 2017 Vám zasíláme zápisy z jednání Komise školství
(včetně příloh) z volebního období 2014 až 2018.

S pozdravem

Ing. Libuše Řeřábková
vedoucí odboru

14x příloha

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

č.ú. 182050112/0300
IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810

e-mail: posta@mu-st.cz
url: http://www.mu-st.cz

tel.:+420 383 700 111
fax:+420 383 324 535

Město Strakonice
Odbor majetkový
XX
Naše značka:
MUST/004691/2017/MAJ/Char
MUST/004707/2017/MAJ/Jac

Vyřizuje:
Charvátová 383 700 303

Datum:
8. února 2017

Jačková 383 700 312

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
v souvislosti s Vaší žádostí ze dne 21.1.2017, doručeno dne 23.1.2017, týkající se poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme zápisy z jednání komise majetkové a bytové za
období 12/2014 – 03/2016, a dále zápisy z komise majetkové za období 04/2016 – 01/2017 a
zápisy z komise bytové za období 04/2016 – 12/2016, vše za volební období 2014 – 2018
(dosud konaných).
Dále Vám sdělujeme, že vzhledem k tomu, že některá jednání komise majetkové a bytové
probíhala současně, byly zápisy vyhotoveny samostatně, kromě zápisu z 1. jednání komise
v prosinci 2014.

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem

Ing. Jana N a r o v c o v á
vedoucí majetkového odboru
Příloha:
Zápisy z komise majetkové a bytové
Zápisy z komise majetkové
Zápisy z komise bytové
- celkem 37 jednotlivých zápisů
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Městský úřad Strakonice
Sociální odbor

XX

Naše značka:
MUST/004765/2017/Soc/Váv

Vyřizuje:
Vávrová 383 700 273

Datum:
8. února 2017

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění
Vážený pane,
v souladu s ustanoveními zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů., v platném znění Vám zasíláme požadované zápisy z dosud konaných jednání
komise pro sociální věci a zdravotnictví ve volebním období 2014 – 2018.

S pozdravem

Mgr. Lenka Vysoká
vedoucí odboru

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

č.ú. 182050112/0300
IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810

e-mail: posta@mu-st.cz
url: http://www.mu-st.cz

tel.:+420 383 700 111
fax:+420 383 324 535

Městská policie
Komenského 328
Strakonice

MP Čj. MP _ ST _ 4

Strakonicích, dne 1. 2. 2017

XX

Dobrý den,
Na základě Vaší žádosti ze dne 21. ledna 2017 Vám zasílám veškeré zápisy z porad Komise
pro bezpečnost a prevenci.

S pozdravem Milan Michálek

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

č.ú. 182050112/0300
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