obec Hněvošice
Od:

sprincova@ padesatprocent.cz
31. ř'l|na 2017 ].5:51
hnevosice@ hnevosice,cz
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č, LO6/Lggg Sb., o svobodném
přístupu k informacím

Odesláno:
Komu:
Předmět:
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Yážená paní, vážený pane,

l

obracím se na Vás s žádostí o spoIupráci na výzkumu, ktený realizujeme v rámci projektu ,,Zapojle
se! tJčastíveveřejném životě na trh práce" podpořeného z Eviopskéhó sociálnífondu, Operáčn'iho
Programu Zaměstnanost. Jednou z aktivit projektu je i zmapování zastoupenižen a mužůna
uvolněných a neuvolněných pozicích ve městech, obcích a městských částech/obvodech v
Moravskoslezském kraji.
Vzhledem k tomu, že data týkajícíse uvolněných a neuvolněných zastupitelů a zastupitelek, stejně jako
starostŮ a starostek, nejsou v Českérepublice systematicky síedována a zveřejňována, dovolujísi
požádat o spolupráci Vás.
Ve smyslu zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění
"
nástedující informace:jména a příjmenívšech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve

vašem zastupitelstvu.

lnformaci žádám zaslat elektronicky na e-mailovou adresu sprincova@padesatproc€nt.cz,
k|asickou poštou na adresu:

případně

Fórum 50 %, o.p.s.

V Luhu 7't516
140 00 Praha 4

?9jejicn poskytnutí předem děkuji. Pokud máte zájem o závěry analýzy, dejte mi prosím vědět, rádi
Vám je
1aŠl,e19. Závéry budou hotové, jakmile budeme mít zpracovaňa Oata, což bude nejpozději do
konce roku 2017.

§ pozdravem
Veronika Šprincová

Projektová koordinátorka
Fórum 50 %, o,p.s. mob: +420 606 580

787

e-mail

Fórum 50

%

:

sprincova@padesatprocent.cz

V Luhu 715l6.Praha 4

-

Nusle, 140

OO,

www.padesatprocent.cz

Tentoe-mai|zasílámenae-mailovou1dresu(@,id25061.65),kteroujsmezískalizveřejně
dostupnýchzdrojúzinternetu,nebopřímooo'ffiaišiiasiranié.'áiiošnáši*iaktivitami,napiŠte
nám. prosím na newsletter@paQe§atbrocent. cz.
Předem se omlouváme, Porua varrr n3§Efráitzpůsobil nějaké
nepříje.no3ti, nebo Vám přišelopakovaně.

OBECNÍ ÚŘAD HNĚVOŠICE
Opavská 170, 7 47 35 Hněvošice

Veronika Šprincová
proj ektová koordinátorka
Fórum 50%

vaše značka:

Vyřizuje:

Naše značka:

Hněvošice
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Sdělení k vašížádosti ze dne 31. 10. 2017

Ve

snryslu zákona č. 10611999 Sb., o svobodnérn přístupu k iníbrmacím sděluji. že v našem
zastupitelstvu" které má 9 členů..ie uvolněný, pro výkon íunkce pouze starosta obce Josef Kremser.
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Josef Kremser cBECNl úŘno HNĚVOŠiCE
Opavská
starosta obce

170 o

747 3a Hněvo§ice

E-mail : hnevosice@hnevosice.cz

Mobil :

Tel.:

hnevosice@volny,cz
+420 776 646 303
553 762 669

Pankovní spojení
C.S. a.s. Opava
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