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Zavřk

Napsat zpráv..

Odpovědět Odpověděl

Přeposl.

Smazat

Přesunout

Tisk

Označit

Více

Re: Zádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finanč...
Odesﬂatel

Jaroslava Doksanská

Datum

Dnes 08:53

Zpráva 4 z 2732

25 ‘02; 20W

Tudíž Vám nelze vyhovět,

q:

$". >.

1,
st II., tabu
u č. 1.
.pr-vy ve zkraceném rozsahu
'\1

struktura Zprávy v IS FKVS naší MČ neobsahuje níže požadovanou Přílohu č
struktura je takto nadefinovaná v souladu s vyhláškou,
jsme zpracov
vatel
je jen Příloha č. 1 část 2:, tab. č 2.).

1). .

Dobrý den,

(součastí

neb požadovaná "tabulka" není součástí naší roční zprávy - ve zkráceném rozsahu.

Bez ohledu na tuto skutečnost uvádíme v komentářích (Př. 1 b) všeobecně, zda nastala nejaká skutečnost,
by vedla k podání trestních oznámení (zjištěná na základě našeho vnitřního kontrolního systému,

kontroly, veřejnosprávní kontroly), a takové zjištení nebyla.
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S pozdravem
Jaroslava Doksanská

referentka ÚMČ Praha Přední Kopanina

Dne. 22.2.2017 17 : 5:, — napsal:
Žádos. o poskytnutí infrzmace ve smysl
svobodném přístupu k
iní ammo ím .

zákona *.

106/1993 Cb.,

P>vlnný subjekt:
Měf'tťká číst E‘1.1h
14.1.11

3411 f. horí ty name]
Vážená paní,

vč

any pane,

Žádám kopií Přílohy 5.. 1, Část II., tabulka F.. 1 k v"hléfs".o ř.
416/2.004 Sh. pokud je součástí aktuální Zpravy o vysledr' '1 finančních.
.0/2661 Sb.,
kontíol ve veřejné, správě vytxřw one nudle f}
Z.’1]-;xr na
í inhuman:
o finanční kontrole. ve veřejné spr,
Jest
vyžaduje mimořadne rozsahle vyhl
ívání ve sm'
Zakona 106/99 Sb.,
netrvam na jejím poskytnutí v tomto, ale i urns)- .ném ro::1;31;1 to znamená
minimálně v rozsahu i
>rmací podle {1' ;)
:.)dstavz > (6) Zákona č.
520/2001 Sb., () f'inanrjní kontrole ve veř jnó sprave
?kým po zdí avom ,

Informrp i po::rzy t'něte elekmrtroi! kv

Tato elektrorzívká adresa je ao rasou pro doručování ve smyslu f} 14
odst. 2 zákona o svobodném přís upu k inform;
. Na “Tuto adresu zadám
1 o doručení do vlastních rukou(rozhodnutí o odnítnut í žadostl)
postupem oodle $ 19 w r . (1 Správního řádu. Řádným a v*asným
zpřístupně ím iníormar'e na zár. adě (* ato žádosťí beru na vědomí, že
jste spl nilí svou pov1nnos t podle zakona 1061/1999 8 .
Vámi poskytnuta inhumane bude. automat ír'I-zy zverejnena na s
.
.
., <:.
.
Použítlm teto služby
ad 1te< s takovým
nč ním v'jáíllll

souhlas.

Upozornění provoz<vatele služ by:
S ohledem na to,
Vaš e odpověd' a pos
automutí ky zvr'
něn; na internetu,

tnutó iníormave budou
áme, abyste do své odpovědi

ani do příloh NEW" :ELI ŽÁDNÉ ($03111 ÚDAJE mamma (adres: nebo datum
narození:. Polzud OSobní údaje do odpovědí zahrnete, porušíte Zákon
in/FOOG Sb. o ophzaně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např.
svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".
Fat um (\ „wifi

i <.:..x. L......Z

.,

