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Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-026365/2016
675
20.3.2016

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 7.3.2016 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
1. Vykonávala nynější zastupitelka Prahy 10 Radmila Kleslová pro Městskou část
Praha 10 jakoukoliv poradenskou činnost (mimo uvolněnou funkci), za kterou jí náležela
odměna, a to v posledních pěti letech?
2. Pokud ano, o jakou poradenskou činnost konkrétně šlo a v jakém časovém rozmezí (v jakých
letech a měsících)?
3. Jaká odměna jí náležela a byla vyplacena?
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky na
uvedenou e-mailovou adresu:
K bodu č. 1 Vaší žádosti uvádíme, že JUDr. Radmila Kleslová nevykonávala v posledních pěti letech pro
městskou část Praha 10 žádnou poradenskou činnost, za kterou by jí náležela odměna.
K bodu č. 2 Vaší žádosti odkazuje povinný subjekt na odpověď k bodu č. 1.
K bodu č. 3 Vaší žádosti uvádíme, že vzhledem k tomu, že JUDr. Radmila Kleslová nevykonávala
v posledních pěti letech pro městskou část Praha 10 žádnou poradenskou činnost, za kterou jí náležela
odměna, nebyla jí ani žádná odměna za poradenskou činnost vyplacena.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Mgr. David Ekstein, MBA
vedoucí odboru majetkoprávního
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