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Městský úřad Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 HUMPOLEC

V Humpolci dne 16. 06. 2021

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Č. 01/06/2021

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádá výše uvedený subjekt Městský úřad 
Humpolec o zaslání informací na níže uvedený dotaz v plném rozsahu a to v zákonné lhůtě prostřednictvím datové služby, 
rozsah dotazů se vztahuje na celek:

Na programu jednání 47. Rady města Humpolec bylo pod bodem 15. zařazeno jednání o SoSB Fuertes development, avšak 
v usnesení programu z této Rady města Humpolec tento bod chybí.

Žádáme tímto o odpovědi na tyto informace:

- byl tento bod na výše uvedeném jednání Rady města Humpolec projednáván?
- pokud ano, jaký byl výsledek usnesení k tomuto bodu?
- proč není uveden způsob projednání tohoto bodu v zápise usnesení jednání 47. Rady města Humpolec, ani případný 

důvod stažení tohoto bodu z programu jednání?

Příloha počet: 2
Příloha č. 1: programu jednání 47. Rady města Humpolec
Příloha č.2: usnesení jednání 47. Rady města Humpolec
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Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - Spolek pro Humpolecko.cz

Svým podáním ze dne 16.6.2021 jste požádali o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, mze zasílám odpověď.

1. Bod číslo 15 z programu 47. Rady města Humpolec nebyl projednáván, předkladatel tento 
bod stáhnul z jednání, radní dostali informace o průběhu jednání mezi budoucími smluvními 
stranami

2. Viz výše.
3. V zápisu se uvádějí pouze projednávané body, bod byl stažen z jednání-viz výše.

S pozdravem

Ing. Vlastimil Brukner \ 
Místostarosta města Humpolec
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