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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Žatec obdrželo od Vás žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím – obracíme se na Vás s žádostí o informace dle zákona
106/1999 Sb.
Dne 12.11.2017 přijala Rada města toto usnesení:
851/17 Podání informace
Rada města Žatce v působnosti valné hromady Žatecké teplárenské, a.s. žádá dozorčí radu
společnosti o podání informace k nákupu horkovodu od fyzické osoby v souvislosti s cenou a
návratností této investice. T: 31.1.2018
O: PŘ. DOZ. RADY

Žádáme Vás tímto o zaslání informace, kterou jste od dozorčí rady na základě tohoto usnesení
obdrželi
K Vaší žádosti sděluji následují:
V termínu do 31.1.2018 jsem na Odbor rozvoje a majetku neobdržela žádnou informaci
k výše uvedenému usnesení RM č. 851/17.
Na základě výzvy směrem ke společnosti Žatecká teplárenská, a.s. jsem dnes obdržela
elektronicky zprávu od
ve znění:
Dobrý den paní inženýrko,
vím, že jsme pro dozorčí radu předávali materiály a paní místostarostka je jako předsedkyně dozorčí
radě bude interpretovat na nejbližší Radě města Žatce.
Přeji Vám příjemný zbytek dne.

Jednání Rady města Žatce proběhne v pondělí dne 12. 2. 2018.
S přáním pěkného dne
Ing. Kateřina Mazánková
vedoucí odboru rozvoje a majetku města
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