MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
ÚŘAD městské části
155 31 Praha - Lipence, K Obci 47

fax: 257 922 641, tel: 257 921 167

č.j.:0456/4-2020

V Praze dne 06, dubna 2020

Lucie Martínková

Poskytnuti informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. - zaslání
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Na základě Vaseho dotazu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ze dne O1. dubna 2020 Vám sdeluji následující:
Název obecního zpravodaje

Lipenecký zpravodaj

Kolikrát v roce zpravodaj distribuujete:

5x

Kolik kusu distribuujete:

1 000 ks
není
12
1

Je tato služba zpoplatnénai

Počet strany zpravodaje:
Počet stran tvořená inzerci:
Náklady na šéfredaktora a ostatní redaktory:
Náklady na tisk:
Náklady na grafika:
10) Náklady na korektora:
11) Celkové roční náklady
12) Počet přihlášených obyvatel k trvalemu pobytu:

zdarma v rámci smlouvy na tisk

43 912,- Kč
35 998,- Kč
zdarma v rámci smlouvy na tisk
79 910,- Kč
2 671

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

Ing. Petr
'

dera

Digitálne podepsal
lng. Petrlindra
Datum: 2020.0406

09:09:20+02'00'

Zádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím, w znění pozdějších zákonů

Jméno : Lucie Martinkmd

Úřad městské části Praha — Lipenc

e

Datum narození: _

= "1 -04= 2020

Wm: Predmet: [údost o posk) mun informace ohledne linuncoxúní inlormačního zpravodaje obce
nebo městské části

Vážená tajemnice. \ úžený to_iemnílxu

Tímto Vás chci požádat. pro účely zpracování zadane práce na vysoké škole. 0 informace

ohledně financování Vašeho měsíčního zpravodaje.
1) Název obecního zpravodaje?
2) Kolikrát \ roce zpran oduj distrilmujeteí)
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3) Kolik l\LlSLl distrihujete'ř
) Je tuto službu /poplutnemi'?
) Počet stran /.pr;1\otluje'Í
) Počet stran tvořena inzercí?

) Náklady na Ščli'edulýtoru 11 ostatní reduktor) “?
8) Náklady na tisk?

9) Náklady na gruliku?
10) Náklad) nu lxorelxtom?

l ] )L'elkove roční náklady?
12) Počet přihlášených oh) \'utel l\ trwlemu pobytu?

Pro zaslání informace prosím využijte emailovou adresu uvedenou \' záhlaví.

S úctou u poděkováním.

Lucie i\fíurtinkox'z'l

