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

Žadatel'

//É

Ivana Mařanová.............
(jméno a přIjmení, u právnické osoby název )

Datum narozeni l IČO: ..

.

Adresa místa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování (adresa sídla nebo adresa
pro doručování):
U

U

Elektronická ..........·

Žádá Město Benešov nad Ploučnicí - Městský úřad Benešov nad Ploučnicí
o poskytnutí informace (charakteristika a účel použ"b):
jaká předs/ayení sehrálo j' loňskein roce (20]5)Čjnohern/s/udio Ús// nadLabem ve městC
Benešov nadPloučnicí a kolik zajednotlivá předstuvení město zaplatilo?

P

»

způsob poskytnutí informace: (vyznačte zvolený způsob)
a) zaslat na adresu
b) zaslat na elektronickou adresu:... ... ..
C) k osobnímu vyzvednuti v kanceláři úřadu - odbor'

"""

podpis
e

Převzal'

Dne'

Hodina'
Pozn.:
V případě, že je žádost nesrozumitelná a není zřejmé, jaká informace je
požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě
vyzván, aby ji upřesnil. V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude rozhodnuto o jejím
odmItnutL
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Váš dopis zn. ze dne: 30.05.2016
č.j.: HS/2016
vyřizuje: Mgr. Z. Čvančarová, vedoucí odboru HS
t.č. 412 589 804; cvancarova@benesovnpl.cz

Pani

Benešov n.Pl. : 06.06.2016

Ivana Mařanová

Posk\/tnutj informace - představení ¢inoherniho studia Ústi nad Labem v roce 2015 pořádané
v Bénešově nad Ploučnicľ

Dobrý den vážená paní Mařanová,
na základě Vaši žádosti 'o poskytnutí informace dle zákona 10'6/1'999 Sb., o "svobodném pňs[upL
k informacím sdělujeme následujkI:
Uskutečněná představeni:

Dva páni z VeŕoňY
Jindřich VI.
Zkrocenízlé ženy

30 000,- Kč
·37 4.00,- Kč
51360,- Kč.

S pozdravem
Mgr. Zdeňka Čvančarová
vedoucíodboru HS

Městský úřad Benešov nad PIoučnici
náměstí Miru 1
407 22 Benešov nad P|oučnicÍ
Tel.: +420 412 589 811

IČ: 00261181
DIČ: CZO0261181
E-mail: urad@benesovnpl.cz
Web: www.benesovnpl.cz

Bankovní spojeni:
Komerční banka, pobočka Děčín
číslo účtu: 4822431/0100
přůmový účet: 19-4822431/0100

