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Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací

Vážená panídne 17. 7. 2018 jsme od Vás obdrželi pod výše uvedeným čj. žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Inf. zákon“) týkající se
hospodaření městského obvodu Ostrava—Jih. V žádosti jste požadovala zodpovězení níže uvedených otázek,
ke kterým Vám sdělujeme následující:
1. Žádám o zaslání zakládací listiny KZOJ, p. o.
Zřizovací

listina

příspěvkové

organizace

Kulturní

zařízení

Ostrava—Jih

je

uvedena

adrese:

https://or.iustice.cz/ias/ui/vvpis-sl-detail?dokument=l5263062&subjektld=253284&spis=884967

2. Jak jsou zaúčtovávány příjmy z kurzovného nebo vstupného a zda to jde do rozpočtu ÚMOb nebo této
p. o., případnéjak se s těmito příjmy jinak nakládá?
Příjmy z kurzovného i vstupného na akce jsou plánovanou součástí rozpočtu KZOJ na každý rok a jsou z nich
hrazeny náklady na tyto akce. Výpočet je prováděn na základě předpokládaných akcí na daný rok.
3. Žádám o zaslání Výroční zprávy o hospodaření KZOJ za rok 201 7 a 2016.
Požadovaný seznam Vám zasíláme V příloze č. 1 a č. 2 tohoto dopisu.
4. Žádám o zaslání seznamu všech členů RMOb od r. 2000 vč. určení funkce (starosta, radní,

místostarosta)
Požadovaný seznam Vám zasíláme V příloze č. 3 tohoto dopisu.
5. Žádám o zaslání organizačního řádu Úřadu městského obvodu Jih v platném znění.
K tomuto bodu se vyjádříme samostatným přípisem.
6. Žádám veškeré podklady a dokumenty pro záměr revitalizace předprostoru Kotvy.
Dle sdělení příslušného odboru nebyla ze strany ÚMOb Ostrava—Jih dosud zajišťována revitalizace
předprostoru OD Kotva.
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7. Seznam služeb veřejné správy zprostředkovávané MOb Ostrava-Jih (! seznam služeb, kterým
MOb Ostrava-Jih poskytuje dotace či granty (např. nízkoprahová zařízení, domovy seniorů atd.)
K tomuto bodu Várn byla zaslána dne 20. 7. 2018 výzva k doplnění žádosti pod čj. JIH/061180/18/OPR.
8. Seznam všech studií (: koncepcí od r. 2008-(losud

Viz bod 7).
Děkujeme Vám za Vámi projevený zaj em o věci veřejné a o výsledky naší práce.
S pozdravem

Mgr. Martin Hojecký
právník
(dokument je elektronicky podepsán)

Příloha: Příloha č. 1: Výroční zpráva KZOJ za rok 2017
Příloha č. 2: Výroční zpráva KZOJ za rok 2016
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