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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaší žádosti Vám tímto povinný subjekt Město Žatec, Městský úřad Žatec,
poskytuje Vámi požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:
Dotaz: „V souladu se Zákonem 106/1999 Sb. žádám o zaslání materiálů na jednání
zastupitelstva města dne 22.2.2016, zařazené v pozvánce pod číslem 7., 10., 11., 12., 13.,54.
7. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
10. Zpráva o činnosti ŽT a.s.
11. Žatecká teplárenská, a.s. – zápis č. 1/2016 ze dne 21.01.2016 o průběhu jednání dozorčí
rady
12. Žatecká teplárenská, a.s. – jmenování člena dozorčí rady
13. Žatecká teplárenská, a.s. – smlouva o výkonu funkce
54. Organizační řád.“ *
Povinný subjekt Město Žatec, Městský úřad Žatec Vám poskytuje požadované informace
přílohou. Jedná se o materiály na jednání Zastupitelstva města Žatec dne 22.02.2016 včetně
příloh a to:
bod č. 7 s názvem: Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
bod č. 10 s názvem: Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
bod č. 11 s názvem: Žatecká teplárenská, a.s. - zápis č. 1/2016 ze dne 21.01.2016 o průběhu
jednání dozorčí rady
bod č. 12 s názvem: Žatecká teplárenská, a.s. – jmenování člena dozorčí rady
bod č. 13 s názvem: Žatecká teplárenská, a.s. – smlouva o výkonu funkce.
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Poskytnutí materiálu na jednání Zastupitelstva města Žatec dne 22.02.2016 s číslem 54
Organizační řád povinný subjekt odmítá. Poskytnutí tohoto bodu povinný subjekt odmítá
v souladu s § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, a to zejména z důvodu, že se jedná o vnitřní a zároveň i
personální předpis Městského úřadu Žatec.
Povinný subjekt Město Žatec, Městský úřad Žatec zároveň sděluje, že Vámi požadované
dokumenty nebyly ke dni poskytnutí této informace ještě projednány a schváleny
Zastupitelstvem města Žatec. Jedná se pouze pro podkladové materiály k jednání nejvyššího
orgánu města. Usnesení mohou být vydána i pozměněna, případně usnesení nemusí být ani
přijata.
Podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce města Žatec (http://mesto-zatec.cz).
S pozdravem
podepsáno elektronicky
otisk úředního razítka
Ing. Bc. Petr Vajda, MPA
tajemník Městského úřadu Žatec

Příloha:
- Materiál na jednání ZM Žatec č. 7, 10, 11, 12, a č. 13 (z důvodu obsáhlosti přílohy
určeno pouze žadateli, příloha nezveřejněna)

Pozn.:
* doslovný přepis dotazů
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