Městská část Praha—Řeporyje

SíleZ Nad Náměstím 84

tel: 251625794

je zapsána v Registru ekonomických subjektů

Praha 5 - Řeporyje, 155 00
IČ: 00241628

email: tajemnik@prahareporyje.cz

ČSÚ od 1.7.1974

el. podání: epodatelna©prahareporyje.cz

Městská část Praha-Řeporyje
Úřad městské části

Tajemník Úřadu městské části

mc43es7735983c

Čj./SZn:
MČ P-ŘPRJ 00779/2020/
sz MČ P-ŘPRJ
00779/2020/2

Vaše značka:

Počet listů:

2

Vyřizuje:

V Praze dne:

Miloslava Jirasová

9.4.2020

Počet příloh:

Počet listů příloh:

Počet svazků příloh:

o

0

0

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace ohledně financování informačního zpravodaje
obce nebo městské části

Městská část Praha - Řeporyje obdržela Vaší žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte poskytnutí informací ohledně
financování informačního zpravodaje obce nebo městské části.

Informaci poskytujeme ve Vámi žádané struktuře:

Řeporyjské echo

Název obecního zpravodaje?
Kolikrát

v roce

zpravodaj

11x

distribuujete?
3.

5.

Kolik kusů distribujete?

2100

Je tato služba zpoplatněna?

Ano

Počet stran zpravodaje?

Podle potřeby, max. však v rozsahu 24 stran + event.
přílohy

6.

Počet stran tvořená inzercí?

7.

Náklady na šéfredaktora a ostatní Zajišťuje externí firma, zahrnuto vcelkových ročních

8.

Max. 4 strany

redaktory?

nákladech

Náklady na tisk?

Zajišťuje externí ﬁrma, zahrnuto v celkových ročních
nákladech

9.

Náklady na graﬁka?

Zajišťuje externí firma, zahrnuto v celkových ročních
nákladech

Městská část Praha Řeporyje
je zapsána v Registru ekoncmzckych Suocktú
ČSÚ od 1.7 1974
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Naklady na korektora?

11.
12.
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Jr nákladech
Celkové roční náklady?
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i Náklady za rok 2019 — 521.954,90 Kč

_

přihlášených
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íZajistUJe externi firma, zahrnuto v celkovych rocmch1
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K 1.1.2020 — 4.595 obyvatel

, k trvalému pobytu?

Za poskytnutí informace není od žadatelky požadována úhrada dle Sazebníku úhrad nákladů
schváleného a stanoveného vsouvislosti s poskytováním informací, protože její zodpovězení
nevyžadovalo rozsáhlé zpracování a informace je poskytnuta prostřednictvím e-mailové komunikace.

Miloslava Jirasová
tajemnice

Městské části Praha—Řeporyje

