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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu § 106/1999Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších zákonů

 

Předmět: Žádost o poskytnutí informace ohledně financování informačního zpravodaje obce

nebo městské části

Vážená tajemnice, vážený tajemníku,

Tímto Vás chci požádat, pro účely zpracování zadané práce na vysoké škole, 0 informace

ohledně financování Vašeho měsíčního zpravodaje.

1) Název obecního zpravodaje?

2) Kolikrát v roce zpravodaj distribuujete?

3) Kolik kusů distribuj ete?

4) Je tato služba zpoplatněna?

5) Počet stran zpravodaje?

6) Počet stran tvořená inzercí?

7) Náklady na šéfredaktora a ostatm’ redaktory?

8) Náklady na tisk?

9) Náklady na grafika?

10) Náklady na korektora?

11)Celkové roční náklady?

12) Počet přihlášených obyvatel k trvalému pobytu?

Pro zaslání informace prosím využijte emailovou adresu uvedenou v záhlaví.

S úctou a poděkováním,
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ZEDNE

NAŠE ČJ.: UMCP21/04980/2020/KT/Zah

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/04980/2020/2

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: 281012967

E-MAIL: marketazahradnikova©praha21.cz

DATUM: 08.04.2020

Věc: Odpověďna žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

přístupu k informacím

Úřad městské části Praha 21, se sídlem Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 - Újezd nad

Lesy, jakožto povinný subjekt, obdržel dne 01.04.2020 pod č.j. UMCP21/004980/2020

Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lan”), kterou evidujeme pod

číslem 27/20, týkající se informací souvisejících s financováním informačního zpravodaje

městské části.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

7) Název obecního zpravodaje?

Újezdský zpravodaj

2) Kolikrát v roce zpravodaj distribuujete?

11 x (Vychází na začátku každého měsíce, kromě srpna, v červenci vychází dvojčíslo

červenec/srpen.)

3) Kolik kusů distribujete?

4200 ks/měsíc

4) je tato služba zpoplatněna?

Újezdský zpravodaj je občanům poskytován zdarma.

5) Počet stran zpravodaje?
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Počet stran kolísá mezi 28-36, obvyklý rozsah je 32 stran.

6) Počet stran tvořená inzercí?

Počet stran inzerce kolísá, průměrně 4,5 strany.

7) Náklady na šéfredaktora a ostatní redaktory?

Náklady na šéfredaktora činí 15.000,-Kč/měsíc.

8) Náklady na tisk?

Náklady na tisk činí42.147,- Kč/měsíc.

9) Náklady na grafika?

Náklady na grafika jsou obsaženy v nákladech tisku, jde o jednu zakázku, nelze je tedy

vyčíslit.

10) Náklady na korektora?

Externí korektura není prováděna, nákladyjsou tedy nulové.

1 1) Celkové roční náklady?

Celkové roční nákladyjsou 739.287,6,-Kč za rok.

12) Počet přihlášených obyvatel k trvalému pobytu?

K 01.01.2020 bylo v Újezdu nad Lesy přihlášeno 10 009 občanů ČR + 896 cizinců.

S pozdravem

 

Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21
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