MĚSTSKÁ čÁST PRAHA-LIPENCE
Uřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 — Lipence

Č.j.:1997/12-2021

V Praze dne 30. prosince 2021

Ivan Václavovič

Počet listů: 1

Přílohy:

0

Poskvtnuti informaci podle zákona. č. 106/1999 Sb. - zaslání informace

Dne 25. prosince 2021 jste prostřednictvím e-mailu podal na podatelnu Úřadu Městské části PrahaLipence, svou žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů, ve věci působení poradce primátora Hřiba, Mgr. Martina

K Vašim dotazům Úřad Městské části Praha—Lipence, se sídlem K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence
sděluje:
1) zda mezi Vaší městskou částí a Mgr. Martinem '
_ je uzavřena či byla uzavřena smlouva (poradenská, DPČ, DPP,
pracovnl sm ouva, případně jakýkoliv jiný úplatný smluvní vztah) v časovém období
od 15. listopadu 2018 do dnešního dne.
Odpověď:

Městská část Praha-Lipence neměla a ani vsoučasné době nemá uzavřenu žádnou smlouvu

s osobou Mgr. Martina _

-

2) jaké plnění z těchto smluv vyplývá
3) znění výše zmíněných smluv
4) celková vyplacená odměna za výše uvedené obdobi
Odpověď na dotazy označené číslv 2). 3) a 4):

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla s osobou Mgr. Martina Š-zavřena žádná smlouva nebylo
provedeno žádné plnění, ani jmenovanému nebyla vyplacena žádná odměna.
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Městská část Praha — Lipence

Úřad Městské části Praha — Lipence

,'

„„My/(114027..........

K Obci 47

155 31 Praha-Lipence
V Praze dne 25.12.2021

Věc; působení poradce primátora Haba, Mgr. Martina g—
Ve smyslu zékona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících
informací:

1) zda mezi vaší městskou částí a Mgr. Martinem š—le
uzavřena či byla uzavřena smlouva (poradenská, DPČ, DPP, pracovní smlouva, případně jakýkolivjiný úplatný
smluvní vztah) v časovém období od 15. listopadu 2018 do dnešního dne.
2) jaké plnění z těchto smluv vyplývá
3) znění výše zmíněných smluv
4) celková vyplacená odměna za výše uvedené období
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li
účtovány. Informaci žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na níže uvedenou adresu. Za jejich poskytnutí
předem děkuji.
S pozdravem
Ivan Václavovič

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městská část Praha — Lipence

Úřad Městské části Praha — Lipence
K Obci 47
155 31 Praha-Lipence
V Praze dne 25. 12. 2021
Věc: Působení poradce primátora Hřiba, Mgr. Martina Š—

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění
následujících informací:

1)

zda mezi Vaší městskou částí a Mgr. Martinem Š—

_je uzavřena či byla uzavřena smlouva (poradenská, DPČ, DPP, pracovní
smlouva, případně jakýkoliv jiný úplatný smluvnívztah) v časovém období od 15. listopadu

2018 do dnešního dne.
2) jaké plnění z těchto smluv vyplývá
3) znění výše zmíněných smluv
4)

celková vyplacená odměna za výše uvedené období

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady
nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v elektronické formé a zaslat na níže
uvedenou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem
Ivan Václavovič

