Vážená paní,
obec Roudno Vám sděluje, že v jejím zastupitelstvu není žádný uvolněný zastupitel ani zastupitelka.
S pozdravem
Ing. Dagmar Staňková
starostka obce Roudno
Roudno 56
792 01 Bruntál
tel: 554 776 006
e-mail: podatelna@obecroudno.cz

From: sprincova@padesatprocent.cz [mailto:sprincova@padesatprocent.cz]
Sent: Tuesday, October 31, 2017 3:51 PM
To: roudno@tiscali.cz
Subject: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

WWW.PADESATPROCENT.CZ

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
Moravskoslezském 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

Fórum 50 %
V Luhu 715/6 Praha 4 – Nusle, 140 00, www.padesatprocent.cz
Tento e-mail zasíláme na e-mailovou adresu (roudno@tiscali.cz, id 2506185), 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.

