
Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Fyzická osoba

Jméno ...............................Příjmení* ....................................Titul...................
Datum narození* ................................................
E-mail* ............................................
Telefon ...........................................................
Adresa místa trvalého pobytu
Ulice* ..........................................................................č. p ................................
Obec ..........................................................................PSČ ................................
Stát*.........................................................................................
Adresa bydliště (není-li přihlášena k trvalému pobytu)
Ulice ........................................................................................č. p...............................................
Obec ........................................................................................PSČ...............................................
Stát...........................................................................................
Adresa doručovací (je-li odlišná od místa trvalého pobytu a bydliště)
Ulice ........................................................................................č. p...............................................
Obec ........................................................................................PSČ...............................................
Stát...........................................................................................

Žádá Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou o poskytnutí informace 
ve věci*:Sdělení dotazu.

Text žádosti*:

Obecní knihovna kdo je aktuální pronajímatel a nájemce upřesněte Název a sídlo organizace 
nebo jméno a adresa fyzické osoby. 

Existuje aktuální podepsaná smlouva o pronájmu knihovny. 
Žádám o zaslání anonimizovaného dokumentu smlouvy o pronájmu knihovny. 
Žádám o zaslání Ceník služeb a poplatků. 

Základní škola upřesněte Název a sídlo organizace nebo jméno a adresa fyzické osoby. 
Existuje aktuální podepsaná smlouva. 
Žádám o zaslání anonimizovaného dokumentu smlouvy o rekonstrukci. 

Mateřská škola upřesněte Název a sídlo organizace nebo jméno a adresa fyzické osoby. 
Existuje aktuální podepsaná smlouva. 
Žádám o zaslání anonimizovaného dokumentu smlouvy o rekonstrukci. 

SDH Týnec nad Sázavou a SDH z nejbližší sousední obce upřesněte Název a sídlo organizace 
nebo jméno a adresa fyzické osoby. 
Existuje aktuální podepsaná smlouva mezi obcí a SDH. 

* Hvězdičkou označené údaje je povinné vyplnit dle §14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.



Žádám o zaslání anonimizovaného dokumentu smlouvy. 

Spolky kolik spolků má Týnec nad Sázavou. 
Upřesněte Název a sídlo organizace nebo jméno a adresa fyzické osoby. 
S jakou výší rozpočtu jednotlivé Spolky hospodaří za období roku 2019/2020. 
Ze kterého dotačního programu Evropské unie jsou čerpány dotační prostředky upřesněte.
 

* Hvězdičkou označené údaje je povinné vyplnit dle §14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.



telefon:  317 701 431 http://www.mestotynec.cz 
podatelna@mestotynec.cz 

Česká spořitelna a.s. 
0320082359/0800 

IČ: 
00232904 

 

Město Týnec nad Sázavou 
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 

KANCELÁŘ STAROSTY 

 

 
 
Žádost o poskytnutí informace ze dne 15. 11. 2021 evidována pod JID.:
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Dne 15. 11. 2021 obdržel Městský úřad v Týnci nad Sázavou datovou schránkou žádost o poskytnutí 
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů – Sdělení dotazu.  
 
K předmětné Žádosti uvádíme následující: 

Městská knihovna není v režimu pronájmu. 

Smlouva o pronájmu městské knihovny neexistuje.  

Dotazy ohledně základní školy jsou příliš obecné a nejasné, nelze vyvodit, jaké informace požadujete. 

Dotazy ohledně mateřské školy jsou příliš obecné a nejasné, nelze vyvodit, jaké informace požadujete. 

V případě SDH se jedná o spolkovou činnost. Není zde žádná souvislost s městem. O SDH nejbližší obce 
nemáme informace. Využijte veřejné rejstříky spolků. 

V případě spolků se jedná o spolkovou činnost. Není zde žádná souvislost s městem. Nevedeme 
seznam spolků. S dotazem případného čerpání dotací či výší rozpočtu je potřeba obrátit se na konkrétní 
spolky. 

Město veškeré smlouvy zveřejňuje na portálu státní správy. 

Výše uvedené odpovědi byly již zaslány datovou schránkou dne 3.11.2021 pod č.j.  

 

S pozdravem 

Ing. Drahoňovský Petr 
vedoucí odboru Kanceláře starosty 
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