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Vážená paní ředitelko, 
 

na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace k našemu úřadu ze dne 14.05.2015 
a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím v platném znění, Vám níže poskytuji Vámi požadované informace: 

1. Poskytnutí písemné kopie Zápisu ze 4. zasedání Z astupitelstva m ěsta Šluknov 
ze dne 30.04.2015 

Písemná kopie tohoto úplného záznamu (10 stran), po jeho provedené úpravě na zajištění 
ochrany zákonem chráněných osobních údajů (anonymizace osobních údajů fyzických osob) 
je Přílohou č. 1 tohoto dopisu.  

2. Poskytnutí kopie audiozáznamu z pr ůběhu 4. zasedání Zastupitelstva m ěsta 
Šluknov ze dne 30.04.2015. 

Kopie audiozáznamu ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ze dne 30.04.2015, po 
jeho provedené úpravě na zajištění ochrany zákonem chráněných údajů (anonymizace 
osobních údajů fyzických osob) je Přílohou č. 2 (disk CD-R) tohoto dopisu. 

Úhrada nezbytných nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím a Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2015, 
schváleným Radou města Šluknov dne 22.12.2014, usnesením číslo 31/03R/2014, účinným 
od 01.01.2015 a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov (www.mesto-
sluknov.cz), nebyla požadována. 

Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu. 

S pozdravem 

 
Ing. Bc. Ivana Lukešová 
tajemnice 

 

Přílohy: 
Kopie Zápisu ze 4. zasedání ZM Šluknov ze dne 30.04.2015 
Kopie audiozáznamu ze 4. zasedání ZM Šluknov ze dne 30.04.2015  (CD-R) 


