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Žádost o poskytnutí informací podle Zákona č. 106/1999 Sb, o Svobodném přístupu
k informacím

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle Zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přís

ıI gmątjìiçı új?61'

datum narození:

441 01 P0dbøĹzìfıy_

jméno:

adresa:

*

Mírová 615

email:

`Dobrý den,
Početlistůz...„...4................. _

dle Zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím bych tímto rád pożá äFo následující informace:
1) Zda váš subjekt v minulosti uzavřel Spolupráci se společností NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356)? Pokud
ano, prosim o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek Či faktur.
2) Zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Anopress IT, a.s. (IČ: 266 94 484)? Pokud ano,
prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur.
3) zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 63078201)?
Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek Či faktur.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich
poskytnutí předem
děkuji.
Hezký Zbytek dne
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FW: Žádost o poskytnutí informace podle Zákona 106/1999 Sb.

Předmět:

Dobrý den.
Níže Zasíláme odpověd' na Vaši Žádost o poskytnutí informace podle Zákona č. 106/1999Sb.
V. Krůtová, Sekretariát

Město Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany

Tel. 415 237 500 | Ifax. 415 237 603 | e-mail: míëìpıdbsłľñnľzhet I internet: Wwwpodboranynet
ICO: 00265365, DIC: C200265365, bankovní spojení 19-625481í0100 KB Podbořany

Místostarosta města Podbořany
el Honzl
Vyřiz

Tel.

| Kancelář: 314 - 2. patro

Na Základě přijaté žádosti Ze dne 7.12. 2015, č.j. 212ˇ73/2015 o poskytování informaci
Sdělujeme, že společnostem NEWTON Media, a. s. (IČO 28168356), Anopress IT, a. s. (IČO

26694484)

a Bisnode Česká republika, a. s. (IČO 63087201) jsme v minulosti nehradili žádnou fakturu.

V evidenci smluv rovněž nemáme zaregistrovanou žádnou smlouvu ani případně vystavenou
objednávku, týkající se uvedených společností.

f S pozdravem Ing. Karel Honzl
místostarosta města
Upozornění:

Toto Sdělení není nabídkou k uzavření smlouvy a ani se nejedná o souhlas S uzavřením smlouvy. Každá smlouva musí být uzavřená v písemné
formě a v Souladu Se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích.

SLProsíme, zvažta dopad na životní prostředí před tiskem tohoto mailu. Běkujeme.
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Žádost o poskytnutí informací podle Zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu
k informacím

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle Zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném pří
jméno:
datum narození:
adresa:

ätìlľjľ' uí'ad

Mírová 615

ip"- _ "ˇ

email:

Dobrý den,
Poćıatlıstu4

dle Zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím bych tímto rád požá a o následující informace;
1) Zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356)? Pokud
ano, prosim o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek Či faktur.

2) Zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Anopress IT, a.s. (IČ: 266 94 484)? Pokud ano,
prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek Či faktur.
3) Zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 63078201)'?
Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek Či faktur.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a Zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich
poskytnutí předem
děkuji.
Hezký Zbytek dne

Městský úřad Podbořany

Mírová 615, 441 01 Podbořany

Odbor - finanční

Vyřizuje: Gašparová, t. č.
e-mail:

Městský úřad
Odbor Organizační a vnitřních věcí
Mírová 615
441 17 Podbořany

Věc:
Žádost o poskytnutí informací podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím nar.
bytem

Na základě přijaté žádosti ze dne 7. 12. 2015, čj. 21273/2015 o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím Sdělujeme, že společnostem

NEWTON Media, 8.5. (IČO 28168355), Anøpress IT, 8.5. (IČO 26694484) a Bisnøde Česká

republika, a.S. (IČO 63078201) jsme v minulosti nehradili žádnou fakturu.

V evidenci Smluv finančního odboru rovněž nemáme Zaregistrovanou žádnou smlouvu ani
případně vystavenou objednávku týkající Se uvedených Společnosti.

Bc. Jaroslćgíšgová

Vedoucífinančního Odb'oru

Městský úřad Podbořany, Mírová 615. 441 17 Podbořany
I 415 237 500 Q 415 237 601 g info@podborany.net (D http:l!www.podborany.net
IČO: 00265365. bankovní Spojení KB Podbořany 19-625-481í0100
návštěvní dny: pondělí a středa

