o""nĺ,Sř"" KARLÍK
Doručeno: A' . M L¢',1?
č.j.
Počet hstů:
-n

Obec Karlík

Počet přňoh a listů:
Nelistinné přílohy:

sprincova@padesatprocent.cz

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Q

31. října 2017 15:37
urad@obeckarlik.cz
Žádost o poskytnuti informace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

\NW\N.PADESATPROCENT CZ

6 0 E3 ®
Vážená pani, vážený pane,
obracím se na Vás s žádosti o spolupráci na výzkumu, který realizujeme v rámci projektu ,,Zapojte
se| Účasti ve veřejném životě na trh práce" podpořeného z Evropského sociální fondu, Operačního
programu Zaměstnanost. Jednou z aktivit projektu je i zmapování zastoupení žen a mužů na
uvolněných a neuvolněných pozicích ve městech, obcích a městských částech/obvodech ve
Středočeském kraji.
Vzhledem k tomu, že data týkající se uvolněných a neuvolněných zastupitelů a zastupitelek, stejně jako
starostů a starostek, nejsou v České republice systematicky sledována a zveřejňována, dovoluji si
požádat o spolupráci Vás.
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřÍstupnění
následujÍcÍ informace: jména a přIjmenI všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve
vašem zastupitelstvu.
Informaci žádám zaslat elektronicky na e-mailovou adresu
klasickou poštou na adresu:

případně

Fórum 50 %, o.p.s.
V Luhu 715/6
140 00 Praha 4
Za jejich poskytnuti předem děkuji. Pokud máte zájem o závěry analýzy, dejte mi prosím vědět, rádi
Vám je zašleme. Závěry budou hotové, jakmile budeme mít zpracovaná data, což bude nejpozději do
konce roku 2017.

S pozdravem

Fórum 50 %
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Tento e-mail zasíláme na e-mailovou adresu (urad@obeckarlik cz, id 2507236). kterou jsme získali z veřejně dostupných
zdrojů z internetu, nebo přímo od Vás. Pokud si nepřejete další zasíláni e-mailů s našimi aktivitami, napište nám prosím na
newsletter@padesatprocent.cz.
Předem se omlouváme, pokud Vám náš e-mail způsobil nějaké nepříjemnosti, nebo Vám přišel opakovaně.
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OBEC KARLÍK
Karlická l, 252 29 Karlík
IČO: 44684967, tel.: 257711074, e-mail: urad@obeckarlik.cz
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Fórum 50%, o.p.s.
V Luhu 715/6
140 00 Praha 4

Naše č.j.:
OUK-1249/2017/OP

Věc:

Spisová značka:
SZ-1243/2017

Vyřizuje
Ing. Marie Sommerová

V Karlíku dne
14.11.2017

Poskytnutí informace podle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ")

Obec Karlík obdržela dne 31.10.2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. naše č.j.:
OUK-1243/2017/DP, která se týká zpřístupnění informací, a to jména a příjemní všech
uvolněných zastupitelů a zastupitelek.
Obec Karlík, jako povinný subjekt dle § 2 odst. l, tímto dle § 14 InfZ poskytuje žadatelem
požadované informace.
Otázka: Jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvu
Obce Karlík.
Odpověď: Ing. Marie Sommerová
S pozdravem
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