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Žádost o informace ke kontrolnímu výboru 

Dobrý den, 
Žádám o zaslání informací souvisejících s činností kontrolního výboru. 

1) Zápis z ustavujícího zastupitelstva pro aktuální volební období 
2) Zápisy z jednání kontrolního výboru od počátku volebního období do dne zpracování žádosti 
3) Jednací řád kontrolního výboru 

Informace žádám na základě zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím. U již zveřejněných informací 
prosím o zaslání odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází. Informace v nejvyšší možné míře 
požaduji v otevřených formátech a ve strojově čitelných formátech. Požadované informace si přeji zaslat 
prostřednictvím elektronické pošty. 

Účelem žádosti, je porovnání činností a pravomocí kontrolního výboru v ostravských městských obvodech a na 

magistrátu. 
Předem děkuji za vyřízení 

S pozdravem 

i 



Statutární město Ostrava 
magistrát 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: SMO/068338/23/IAK/  Vážený pan 

Sp. zn.: S-SMO/028443/23/IAK/5 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 01.02.2023 
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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších změn 

Vážený pane, 

odbor interního auditu a kontroly obdržel dne 24.012023 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona 

Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Požadujete 

I. Zápis z ustavujícího zastupitelstva města pro aktuální volební období 

2. Zápisy zjednání kontrolního výboru od počátku volebního období do dne zpracování žádosti 

3. Jednací řád kontrolního výboru 

Zápisy zjednání zastupitelstva města jsou zveřejněny na webových stránkách města, zde: 

https://www.ostrava.cz/cs/urad/rnesto-a jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volební-období-2022-

2026. 

Jednací řád výborů zastupitelstva města je rovněž k dispozici zde: 

https://www.ostrava.cz./cs/urad/mesto-a-j eho-organy/zastupitelstvo-mesta!vybory-zastupitelstva!jednaci-rad-

vyboru-zastupitelstva. 

Zápisy zjednání kontrolního výboru zastupitelstva města ve volebním období 2022-2026 Vám zasíláme 

přílohou. 

S pozdravem 

-podepsáno elektronicky-

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
www.ostrava.cz 
posta@ostrava.cz 
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Čislo účtu 27-1649297309/0800 
ID DS 5zubv7w 



Statutární město Ostrava 

magistrát 

Příloha: 

Zápis zjednání KV ZM ze dne 10.11.2022, formát pdf. 

Zápis zjednání KV ZM ze dne 23.01.2022, formát pdf. 
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