Předmět

Re: Žádost o poskytnutí informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím

Odesílatel

Městský úřad Přebuz <urad@prebuz.cz>

Adresát

<sprincova@padesatprocent.cz>

Datum

07.11.2017 06:43

Dobrý den,
nemáme žádné uvolněné zastupitele.
S pozdravem,
Martin Bruoth

Dne 31.10.2017 15:28, sprincova@padesatprocent.cz napsal:
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Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s ŽÁDOSTÍ O SPOLUPRÁCI NA VÝZKUMU, který
realizujeme v rámci projektu „Zapojte se! Účastí ve veřejném
životě na trh práce“ podpořeného z Evropského sociální
fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Jednou z aktivit projektu
je i ZMAPOVÁNÍ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ NA UVOLNĚNÝCH A
NEUVOLNĚNÝCH POZICÍCH VE MĚSTECH, OBCÍCH A MĚSTSKÝCH
ČÁSTECH/OBVODECH V KARLOVARSKÉM KRAJI.
Vzhledem k tomu, že data týkající se uvolněných a neuvolněných
zastupitelů a zastupitelek, stejně jako starostů a starostek,
nejsou v České republice systematicky sledována a zveřejňována,
dovoluji si požádat o spolupráci Vás.
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím Vás ŽÁDÁM O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE:
JMÉNA A PŘÍJMENÍ VŠECH UVOLNĚNÝCH ZASTUPITELŮ A ZASTUPITELEK
VE VAŠEM ZASTUPITELSTVU.
Informaci žádám zaslat elektronicky na e-mailovou adresu
sprincova@padesatprocent.cz, případně klasickou poštou na adresu:
Fórum 50 %, o.p.s.
V Luhu 715/6
140 00 Praha 4
Za jejich poskytnutí předem děkuji. POKUD MÁTE ZÁJEM O ZÁVĚRY
ANALÝZY, DEJTE MI PROSÍM VĚDĚT, RÁDI VÁM JE ZAŠLEME. Závěry
budou hotové, jakmile budeme mít zpracovaná data, což bude
nejpozději do konce roku 2017.
S pozdravem
VERONIKA ŠPRINCOVÁ
Projektová koordinátorka
Fórum 50 %, o.p.s. mob: +420 606 580 787
e-mail: sprincova@padesatprocent.cz
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FÓRUM 50 %
V Luhu 715/6 Praha 4 – Nusle, 140 00, www.padesatprocent.cz [1]
Tento e-mail zasíláme na e-mailovou adresu (urad@prebuz.cz, id
2505843), kterou jsme získali z veřejně dostupných zdrojů z
internetu, nebo přímo od Vás. Pokud si nepřejete další
zasílání e-mailů s našimi aktivitami, napište nám prosím na
newsletter@padesatprocent.cz.
Předem se omlouváme, pokud Vám náš e-mail způsobil nějaké
nepříjemnosti, nebo Vám přišel opakovaně.

Links:
-----[1] http://padesatprocent.cz
[2] https://twitter.com/Forum50
[3] http://pinterest.com/forum50/
[4] http://www.facebook.com/pages/Forum-50-/136248513192
[5] http://www.linkedin.com/company/f-rum-50-o.s
[6] http://www.youtube.com/user/zenyvpolitice
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